AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 10/11
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia 22 de juny de dos mil onze, es
reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública extraordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents
d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat
Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa,
Na Elena Navarro i Sanchís, En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na
Marta de la Iglésia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i En Ramon Planas i
Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i MuñozTorrero.
Excusa la seva assistència el regidor En Santiago Morell i Capellera per estar de
guàrdia a la seva feina.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda i desitja molta sort a tots els regidors/es en aquest
mandat, que facin molta feina i que aquesta sigui fructífera.
Oberta la sessió per la presidència, es procedeix a donar lectura de l’esborrany de
l’acta de la sessió constitutiva de l'Ajuntament de data 11 de juny de 2011, essent
aprovada per unanimitat.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
2.- PROPOSTA DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta:
“Una vegada constituït el nou Ajuntament en data 11 de juny de 2011 i per tal
d’aconseguir una major eficàcia en la gestió municipal; resulta necessari procedir a
l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple,
Considerant el que determina l’art. 98 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així
com l’art. 7 del Reglament Orgànic Municipal, es proposa al Ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Que els Plens ordinaris es celebrin mensualment a la Masia Can Borrell, el
segon dijous no festiu, a les 20 hores, durant tot l’any.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per suspendre o modificar la celebració del Ple
ordinari el mes d’agost, com a conseqüència del període de vacances; així com a
posposar la celebració de les sessions ordinàries, dins el mateix mes de la seva
celebració, quan el dia fixat sigui festiu.”

_____

El regidor Sr. Rabasseda, en nom del grup ERC, saluda a tots regidors i veïns que
escolten la radio i que estan a la sala i als nous regidors del seu grup, no estan tan
contents ideològicament amb què hagi entrat el PP al consistori però espera que amb
el senyor Ramón Planas hi hagi cordialitat. Veuen la mar de bé la proposta i a la moció
del 3 de juny de 2010 ja van demanar que el ple fos mensual per tal que fos més curt i
que el ROF diu que preferentment el ple ha de finalitzar el mateix dia que s’inicia, a
més a més, d’aquesta manera, els plens seran més seguits pels interessats i comenta
que en la part expositiva l’Alcalde no ha parlat de precs i preguntes però espera que
ho aclareixi en rèpliques i que ara també es presentarà una moció per Ple i grup i 2
precs i dues preguntes i finalment diu que es permet fer un comentari i és que
governar és conduir i encara no sabem a on, però ERC vetllarà per la transparència.
Diu que posats a optimitzar els Plens, no caldria llegir la part expositiva sinó que es
resumeixen pel ponent i llegir, només, la part resolutiva. Demana que es presentin els
nous regidors els treballadors municipals.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que li agrada el que ha dit de la mà
dreta i l’esquerra, que espera fer bé la seva tasca, treballar pel poble i demostrar el
que pot arribar a fer, també diu que espera treballar amb tots.
El Sr. Alcalde agraeix les aportacions i col·laboracions i vol matisar que fer ple
mensual té com a objectiu afavorir la transparència i també escurçar-los en el temps,
aquesta és la voluntat de diversos grups com ERC, la CUP i CIU que ara governen.
Com es doblava el número de Plens ordinaris, s’ha considerat la reducció de mocions i
els Plens i preguntes per tal de reduir, aquesta proposta s’ha adreçat a ERC i PSC per
tal de tractar el tema.
També s’ha proposat a la secretaria de l’Ajuntament que tracti de reduir la proposta
que es porta a ple, però no llegir la part expositiva no serà la fórmula, s’estan estudiant
alternatives i ja es consensuarà amb tots els grups.
El regidor Sr. Rabasseda comenta que amb la voluntat d’escurçar, abans hi havia 10
precs i preguntes i ara es baixen a 8 i considera que aquest número es podria
flexibilitzar, ja que aquestes preguntes són una manera de traslladar la inquietud dels
arenyencs als que representa.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze membres
presents en el Ple.
3.- PROPOSTA
INFORMATIVES.

DE

CREACIÓ

I

COMPOSICIÓ

DE

LES

COMISSIONS

El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta:
“Pel millor estudi i preparació dels assumptes que han de sotmetre’s a l’aprovació de
l'Ajuntament Ple i de conformitat amb les regles dels articles 123 i següents del ROF i
articles 39 a 43 del Reglament Orgànic municipal, es proposa la creació de les
següents comissions informatives permanents, amb l’objecte de dotar al Ple d’òrgans
complementaris de caràcter assessor, per a fer efectiu el dret que l’article 20.1 de la
llei 7/85 reguladora de les bases del règim local en la redacció donada per la Llei
11/99, de 21 d’abril, atorga a tots els grups municipals.
Que aquestes comissions coincideixen amb la distribució legal dels serveis
determinada a la normativa, a les que s’adscriuran els regidors que oportunament
s’especificaran, i a les quals els membres tindran vot ponderat. Així mateix es crea la
comissió especial de comptes per ser obligatòria en totes les entitats locals.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
_____

Primer.- Crear les següents comissions informatives de caràcter permanent:
-

COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE SERVEIS GENERALS. La qual
estarà formada per:

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals
Un regidor del Grup Polític CUP
Un regidor del Grup Polític ERC
Un regidor del Grup Polític CIU
Un regidor del Grup Polític PSC
Un regidor del Grup Polític PP
-

COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE SERVEIS TERRITORIALS. La qual
estarà formada per:

President: l’Alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals
Un regidor del Grup Polític CUP
Un regidor del Grup Polític ERC
Un regidor del Grup Polític CIU
Un regidor del Grup Polític PSC
Un regidor del Grup Polític PP
-

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL DE COMPTES , la qual estarà formada per:

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals
Un regidor del Grup Polític CUP
Un regidor del Grup Polític ERC
Un regidor del Grup Polític CIU
Un regidor del Grup Polític PSC
Un regidor del Grup Polític PP
Segon.- Les dues primeres comissions celebraran reunions abans de cada Ple ordinari
en el que hagin de tractar assumptes de la seva competència.
Tercer.- Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals per tal que
designin els seus representants en cada comissió, notificant-ho per escrit a la
secretaria de l’Ajuntament en el termini d’una setmana des de l’adopció del present
acord, quedant facultat l’alcalde per a, mitjançant decret, procedeixi al seu
nomenament.”
La regidora Sra. Vila, en nom del grup ERC, diu textualment: “Moltes gràcies, Sr.
Alcalde. Aprofito la meva primera intervenció per a saludar als regidors i regidores i a
les persones que ens estan escoltant.
En relació a la proposta de creació i composició de les comissions informatives, el grup
municipal d’Esquerra manifesta el compromís d’assistir a les esmentades comissions
que avui es creen i s’aproven. Amb el benentès que l’equip de govern tindrà cura en
fomentar la transparència informativa i la participació dels grups municipals a
l’oposició, sol·licitem que se’ns doni facilitats per aconseguir la documentació
digitalitzada amb suficient antelació, per al seu estudi i preparació. El nostre vot serà
afirmatiu.”
El Sr. Alcalde diu que estan treballant en un projecte en aquest sentit, però no serà
posat en marxa de forma immediata i s’hauran de mirar els costos i adaptar-ho.
_____

La regidora Sra. Vila diu que si tindran la documentació com fins ara.
El Sr. Alcalde diu que sí, i que s’estudia ampliar a més temes.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze membres
presents en el Ple.
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta:
“Considerant que l’art. 52.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya permet al Ple delegar
l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde o la Junta de Govern local en els temes
que no afectin als apartats 2, lletres a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) l) i q) del mateix article,
per una millor gestió es proposa fer les delegacions:
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local de les següents competències del ple.
-

Aprovació de preus públics
Aprovació de convenis amb administracions i particulars en les matèries que no
siguin competència exclusiva del Ple.
Aprovació de projectes d’obres de quantia inferior a 1.500.000 euros que no siguin
competència de l’Alcalde, tant inicial com definitivament.
Petició i concessió de subvencions.

Segon.- Aquesta delegació s’entén feta per tota la legislatura.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu textualment: “Per al grup d’ERC no
ens ha sigut fàcil prendre una decisió sobre aquest punt de l’ordre del dia. Per una
banda reconeixem que la proposta va en línia d’agilitzar els tràmits per a l’aprovació
d’aquells projectes d’obres de certa rellevància que sobrepassin el 10% dels recursos
ordinaris. D’aquesta manera es podria millorar la gestió i no atapeir els plens amb
temes de caràcter més tècnic. Des d’aquesta perspectiva podríem compartir la
proposta.
Per altra banda, també és cert que en aquest mandat no es podran portar a terme
obres importants, excepte les que entenem com a prioritàries: com és replantejar el
projecte superficial de la riera que inicialment estava valorat en 6 milions d’euros i
adaptar-lo al nou context econòmic, i també, perquè no, la rehabilitació de l’actual
biblioteca. Tenim una subvenció de 645.000 € del programa específic de biblioteques, i
que no podem perdre. Per tant, se’ns fa difícil arribar a la conclusió que podem
col·lapsar els plens si hem d’encarar, en el millor dels escenaris possibles, dos o tres
projectes de certa rellevància en aquest nou mandat 2011-2015.
Traspassar a la junta de govern o a l’alcaldia, l’atribució d’aprovar projectes d’obres
de quantia inferior a 1,5 milions d’euros, tant inicial com definitivament, no és una
proposta que vagi en la línia d’apostar per una major participació en la presa de
decisions sobre temes tan importants com poden ser l’obra superficial de la riera o la
rehabilitació de la biblioteca.
ERC i segur que també la resta de partits de l’oposició volem participar en el procés
des del començament. Volem col·laborar a millorar i enriquir les propostes que ens
presentin des de l’equip de Govern, i perquè no, també presentar-ne nosaltres. En els
plens els grups polítics podem debatre de manera pública i transparent, i si es
possible, consensuar les obres transcendentals pel futur d’Arenys de Munt.

_____

És evident que apostar per la transparència, la informació veraç i contrastada, la
participació dels partits polítics i la ciutadania pot alentir la presa de decisions i els
procediments tècnics. Però tanmateix és necessari si el que volem és apropar la
política a la ciutadania.
L’equip d’ERC hem posant en una balança els pros i els contres d’aprovar aquesta
proposta. Nosaltres també volem una millor gestió, però que tenim clar que els
regidors i regidores d’aquest ajuntament tenim el deure de treballar per la màxima
transparència, portant a debat públic el projectes i obres més rellevants, com ho fem
en els plens, i per tant, sent coherents amb aquest principi, no podem donar suport a
aquest punt de l’ordre del dia.
Des d’ERC entenem la justificació tècnica de la proposta, també agraïm l’esforç de
l’equip de Govern per consensuar aquest punt amb el grup d’ERC: ens han proposat
que la aquesta competència només afecti als projectes d’obres de fins a 1,5 milions
d’euros.
Agraïm l’esforç, però pensem que la proposta és incompatible amb el que tots volem:
fomentar la participació i apostar per la claredat i la transparència.
Demanem a l’equip de govern que replantegi la seva proposta inicial i retiri de la
votació l’apartat que fa referència a l’aprovació de projectes d’obres de fins a 1,5
milions d’euros, tant inicial com definitivament. En aquest cas, el grup d’ERC votarà
afirmativament. Si no és possible, tot i que podem compartir la filosofia de la proposta,
ens abstindrem.”
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, saluda a tots i diu que vol afegir, per tal
que pensin la seva intenció de vot, que el temes es tractaran en les comissions
informatives i que, per altra part, els regidors de tots els grups estan a la mesa de
contractació i s’assabenten de les licitacions i en la legislatura anterior ja es va fer
aquesta delegació una vegada per raons d’agilitat.
El Sr. Alcalde diu que l’aprovació dels plecs de les licitacions, quan sigui obligatori,
seran pel Ple, ara només es tracta d’agilitzar un tema burocràtic d’aprovació de
projectes i li sap greu l’abstenció, perquè la primera proposta que es va redactar era
que tots els projectes fossin aprovats per Junta, i a petició d’ERC, s’ha posat la
quantitat d’1.500.000 euros. Diu que la proposta queda com està.
El regidor Sr. Sánchez diu que ells no van establir cap xifra i degut a què els plens
tenen transcendència pública, és interessant que el projectes passin pel Ple de la
corporació de cara a la transparència.
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que quanta més informació hi hagi
millor, però donaran el vot a favor com a vot de confiança.
El Sr. Alcalde agraeix el vot favorable al grup PP.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del Sr. alcalde
president En Josep Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i
Aliberch, els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, N’Elena Navarro i Sanchís i En
Ramon Planas i Freixas dels grups CUP, CIU i PP i quatre abstencions dels regidors
En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglésia i
Formatger i En Josep Sánchez i Camps del grup ERC.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN
ÒRGANS COL·LEGIATS.
En compliment de l’art. 38 del Reial Decret 2568/86, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, resulta necessari
_____

procedir al nomenament dels representants de la corporació en consells sectorials,
òrgans supramunicipals, fundacions privades, associacions,
mancomunitats,
consorcis i entitats urbanístiques,
L’alcaldia proposa al Ple la realització dels següents nomenaments:
Primer.- Fer els següents nomenaments:
CONSELL DE JOVENTUT: Fèlix Galceran i Aliberch
CONSELL D’ESPORTS: Félix Galceran i Aliberch
CONSELL DE CULTURA: Jèssica Flores i Travesa
CONSELLS ESCOLAR i CONSELL MUNICIPAL D'ENSENYAMENT: Jèssica Flores i
Travesa
CONSELL D’URBANISME: Alfons Molons i Antius
MEDI AMBIENT: Sílvia Vázquez i Marquès
CONSELL DE SEGUIMENT DE LA RIERA: Alfons Molons i Antius
CONSELL D’ACCIÓ SOCIAL I SOLIDARITAT: Elena Navarro i Sanchis
CONSELL DE COMUNICACIONS: Fèlix Galceran i Aliberch
FUNDACIÓ NOSTRA SENYORA DEL REMEI: (2) Elena Navarro i Sanchis i Josep
Manel Jiménez i Gil
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL (ADF): Sílvia Vázquez i Marquès
PARC MONTNEGRE-CORREDOR: Sílvia Vázquez i Marquès
ENTITATS URBANÍSTIQUES: Alfons Molons i Antius
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE LA BROSSA DE MATARÓ: Sílvia Vázquez i
Marquès
CONSORCI LOCALRET: Fèlix Galceran i Aliberch
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MARESME: Josep Manel Jiménez i Gil
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ: Elena Navarro i Sanchís
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA: Fèlix Galceran i Aliberch
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS: Alfons Molons i Antius
CONSORCI TELEVISIÓ: Fèlix Galceran i Aliberch
CONSORCI CONGIAC: Alfons Molons i Antius
SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL: GUSAMSA:
Es proposa com a Consellers segons l’article 11 dels Estatuts de l’esmentada Societat
als regidors que a continuació es detallen:
-

Josep Manel Jiménez i Gil
Alfons Molons i Antius
Montserrat Carreras i Cort

Segon.- Aquests nomenaments hauran de comunicar-se als regidors afectats pel seu
coneixement i als efectes oportuns, fent constar que hauran de mantenir informada a
l’alcaldia de les gestions realitzades en l’exercici de les seves delegacions.
Tercer.- Comunicar-los, així mateix, als organismes afectats pel seu coneixement.”
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, dóna les bones tardes i diu
textualment: “Atenen que l’equip de govern és el responsable de repartir les tasques i
funcions que li pertoquen, entenem que el nostre vot ha de ser un vot purament
protocol·lari.
No obstant això, revisant els estatuts de la societat GUSAM, i entenen que en aquesta
nova etapa de gestió municipal hi ha una clara voluntat de ser el màxim de
transparents i participatius, creiem just demanar que a GUSAMSA hi hagi un conseller
de cada grup municipal i dues persones més escollides per votació popular i formin un
total de 7 consellers, tal i com queda reflectit en l’estatut de la GUSAM.

_____

Referent a la Fundació Patronat Verge del Remei creiem que s’ha d’exportar la
mateixa proposta, ja que com empresa vinculada a l’ajuntament, ha de ser el màxim
de transparent i participativa.
Entenem, doncs, que des del grup municipal d’ERC el que demanem no és més que
l’acompliment de part del programa electoral de la CUP i, fent aquesta reflexió,
convidem a l’equip de govern a sumar no tant sols bones intencions, sinó també fets
per iniciar una nova etapa de col·laboració municipal.”
El Sr. Alcalde diu que es treballa també en aquest tema, però tot just avui es
constitueix l’Ajuntament i desprès es pensa en modificar els estatuts de GUSAM sa i
s’inclouran aquestes propostes.
La regidora Sra. de la Iglesia pregunta per la fundació privada Verge del Remei i si es
pot participar.
El Sr. Alcalde diu que per incorporar-se al patronat s’ha de fer una petició
individualitzada al mateix i fins ara, s’han atès a totes, però de l’Ajuntament només hi
ha com a representants l’alcalde i la regidora, la resta de membres estan a títol
personal.
La Sra. de la Iglesia diu que hauria d’haver un membre de cada grup municipal.
El Sr. Alcalde explica que el patronat és privat i des del mateix s’ha considerat sempre
que el mateix no s’havia de polititzar i per això, només, hi ha 2 representants públics,
però els ciutadans a títol personal poden ser-hi.
La regidora Sra. de la Iglesia diu que els estatuts de GUSAM SA diu que es van
rectificar pel Ple encara no són públics.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, explica de nou que el patronat és privat i
que la modificació d’estatuts de la societat GUSAM està pendent d’inscripció al registre
mercantil, però si estan aprovats definitivament.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels dotze membres
presents en el Ple.
6.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I DE LA
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ALS REGIDORS DE L’EQUIP DE GOVERN PER
PART DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde llegeix les resolucions següents:
“Considerant el que determina l’art. 23.3 de la Llei Reguladora de les Bases del règim
local, l’art. 55 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i de conformitat amb les atribucions
conferides per l’art. 36 del Reglament Orgànic Municipal,
HE RESOLT
Primer.- Nomenar als següents regidors com a tinents d’alcalde:
1r.- Tinent d’alcalde: Alfons Molons i Antius (Portaveu del govern municipal)
2n.- Tinent d’alcalde: Sílvia Vázquez i Marquès
3r.- Tinent d’alcalde: Montserrat Carreras i Cort
4t.- Tinent d’alcalde: Félix Galcerán i Aliberch

_____

Segon.- Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia de l’alcalde, les atribucions i
competència que reconeix la legislació vigent, serà realitzada pels tinents d’alcalde pel
seu ordre.
Tercer.- Comunicar aquest decret als tinents d’alcalde.
Quart.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri, notificant-la als
designats i es publicarà al BOP, sense perjudici de la seva efectivitat des de l’endemà
de la present resolució.”
Així mateix i per resolució 88/07, de data 19/06/07, i de conformitat amb els articles
23.2 de la Llei de Bases del Règim Local, segons redacció donada per la Llei de
Modernització del Govern Local, l’art. 13 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, en la seva redacció
derivada de la Llei 4/99 en la que es regulen les competències plenàries que tenen
caràcter indelegable, i l’art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, s’ha resolt:
“Primer.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta alcaldia, està integrada
per quatre regidors, nombre que no supera un terç del número legal dels que formen el
Ple i que s’indiquen a continuació:
- Alfons Molons i Antius
- Silvia Vázques i Marqués
- Montserrat Carreras i Cort
- Fèlix Galceran i Aliberch
Segon.- Que es transfereixen a la mateixa les següents atribucions, a més a més de
les determinades per Llei:
-

Aprovació de les Llicències d’Obres majors
Aprovació dels expedients de llicència ambiental.
Aprovació de les liquidacions de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

Tercer.- Les atribucions delegades s’exerciran per la Junta de Govern en els terminis i
límits de la present delegació, no essent susceptibles de ser delegades en un altre
òrgan.
Quart.- De la present resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri i es publicarà al BOP, sense perjudici de la seva efectivitat des dels dia següent
al de la present resolució.”
“En ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/85
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció donada per Llei de
Mesures per a la Modernització del Govern Local, de desembre de 2003 i l’art. 56 del
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, considera necessari establir un règim de delegacions de
competències a favor dels diferents regidors de l’Ajuntament,
Considerant el que determinen l’art. 43 i següents del ROF i l’art. 46 del Reglament
Orgànic Municipal, s’han realitzat les següents resolucions:
Per resolució 127 a 133, de data 15/06/07, s’han realitzat les següents delegacions:
“Primer.- Efectuar a favor del regidor Alfons Molons i Antinus una delegació específica
d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:

_____

-

Gestió urbanística i Territorial, que
Urbanística i urbanitzacions (URB).

compren

Urbanisme,

Planificació

Les facultats que es deleguen són:
- Presidència de la Comissió Informativa de Serveis Territorials
- Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost
en els orgànics 33 i 34.
Segon.- Efectuar una delegació específica, que portarà inherent la facultat resolutòria
en els següents àmbits:
-

Presidència del Consell municipal d’Urbanisme i Medi Ambient
Concessió de llicències d’obres menors (que inclou liquidació de taxes i règim
sancionador)

Tercer.- Aquesta delegació tindrà efecte, de conformitat amb l’art. 44 del ROF, des del
dia següent de la data de notificació del decret a la regidor afectat i tindrà caràcter
indefinit.
En el cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat,
l’alcaldia assumirà la competència originària.
“Primer.- Efectuar a favor de la regidora SÍLVIA VÁZQUEZ I MARQUÈS una delegació
específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb Sostenibilitat
Ambiental (SAm) que compren:
-

Medi ambient
Sostenibilitat

Les facultats que es deleguen són:
-

Pel que fa a Medi ambient les específiques de les matèries delegades.
Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en
les matèries delegades en l’orgànic 31.

Segon.- .- Efectuar una delegació específica de Concessió d’activitats en règim de
comunicacions, que portarà inherent:
o
o
o
o

Resolució d’expedients
Liquidació de taxes
Règim sancionador
Ordres d’inspecció

Tercera.- Aquesta delegació tindrà efecte, de conformitat amb l’art. 44 del ROF, des
del dia següent de la data de notificació del decret a la regidora afectada i el seu
caràcter és indefinit.
En el cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment de la regidora
delegada, l’alcaldia assumirà la competència originària.
Quarta.- Notificar aquesta resolució a la regidora afectada, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no
es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.”

_____

“Primer.- Efectuar a favor de la regidora MONTSERRAT CARRERAS I CORT una
delegació específica per a la gestió dels assumptes relacionats amb Seguretat i
Prevenció, que compren:
- Governació
- Mobilitat
- Obres i serveis
Les facultats que es deleguen són:
-

Pel que fa a governació i mobilitat les específiques de les matèries delegades.
Pel que fa a obres i serveis, les específiques de les matèries delegades.
Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en
les matèries delegades en els orgànics 32 i 35

Segon.- Efectuar les següents delegacions específiques:
-

Coordinació de la policia local.
Coordinació del personal del la brigada d’obres.
Senyalització urbana, queixes i reclamacions de la via pública per actes, festes
i reunions de qualsevol mena.
Autoritzacions d’ús de la via pública i liquidació de taxes i tributs.
Cessió i lloguer de material inventariable depenent de la brigada d’obres.

Tercer.- Aquesta delegació tindrà efecte, de conformitat amb l’art. 44 del ROF, des del
dia següent de la data de notificació del decret a la regidora afectada i tindrà caràcter
indefinit.
En el cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment de la regidora
delegada, l’alcaldia assumirà la competència originària.
“Primer.- Efectuar a favor del regidor FÉLIX GALCERAN I ALIBERCH una delegació
d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb Participació (Par), que
compren:
- Esports
- Joventut
- Festes
- Noves tecnologies
- Participació ciutadana
- Comunicacions
Les facultats genèriques que es deleguen són:
-

Les facultats referents a Esports, Joventut, Festes, Noves Tecnologies,
Participació ciutadana i Comunicacions.
Autoritzar i disposar despeses en les matèries delegades, segons determinen
les bases del pressupost en els orgànics 12, 14, 15, 18 i 21.

Segon.- També es deleguen, de manera específica les següents competències:
- Presidència del Consell d’Esports
- Presidència del Consell de Joventut
- Presidència del Consell de Comunicacions
Tercer- Aquesta delegació tindrà efecte, de conformitat amb l’art. 44 del ROF, des del
dia següent de la data de notificació del decret al regidor afectat i tindrà caràcter
indefinit.
En el cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat,
l’alcaldia assumirà la competència originària.”

_____

“Primer.- Efectuar a favor de la regidora ELENA NAVARRO I SANCHIS una delegació

d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb Cohesió Social i
Assistència Primària (CSA) que inclou:
- Benestar social
- Gent Gran
- Cooperació
- Sanitat
- Igualtat de gènere
Les facultats que es deleguen són:
-

Pel que fa a Benestar Social, Gent Gran, Cooperació, Sanitat i Igualtat de
Gènere, les específiques de les matèries delegades.
L’autorització i disposició de despeses, segons determinen les bases del
pressupost dels orgànics 16, 17,19 i 22. L’autorització pagaments a justificar
amb un màxim de 300 euros.

Segon.- També es deleguen, de manera específica les següents competències:
- Presidència del Consell municipal de Benestar social i Solidaritat i Cooperació.
Tercer.- Aquesta delegació tindrà efecte, de conformitat amb l’art. 44 del ROF, des del
dia següent de la data de notificació del decret a la regidora afectada i tindrà caràcter
indefinit.
En el cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment de la regidora
delegada, l’alcaldia assumirà la competència originària”.
“Primer.- Efectuar a favor de la senyora JÈSSICA FLORES I TRAVESA una delegació
específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb Cultura i
Ensenyament (CiE) que inclou:
-

Cultura
Ensenyament

Les facultats que es deleguen són:
-

Pel que fa a Cultura i Ensenyament, les específiques de les matèries
delegades.
L’autorització i disposició de despeses, segons determinen les bases del
pressupost dels orgànics 11 i 13.

Segon.- També es deleguen, de manera específica les següents competències:
-

Presidència del Consell municipal de Cultura
Presidència del Consell municipal d’Ensenyament

Tercer.- Aquesta delegació tindrà efecte, de conformitat amb l’art. 44 del ROF, des del
dia següent de la data de notificació del decret a la regidora afectada i tindrà caràcter
indefinit.
En el cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment de la regidora
delegada, l’alcaldia assumirà la competència originària.
Quart.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no
es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.”
_____

El Sr. Alcalde comenta que el primer Ple ordinari serà el 14 de juliol.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint hores i cinquanta minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari, CERTIFICO.

_____

