AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 10/13
A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia setze de setembre de dos mil
tretze, es reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública
extraordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i
Ferrer, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na
Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia
i Formatger, En Josep Sánchez i Camps, En Fèlix Oliván i Mayoral, En Josep Manel
Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix Galceran i Aliberch, Na Jèssica
Flores i Travessa i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació,
Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a tothom i diu que aquest és un Ple normal de la
vida municipal i és completament democràtic. Des del Govern, ara que han passat uns
dies, volen subratllar la bona acollida dels treballadors municipal, així com el traspàs
que han fet els regidors de la CUP dels temes de les seves regidories; als treballadors
van transmetre’ls que creuen en l’administració pública i que les coses que rutllen, no
tenen per què modificar-se, confirma que es mantindrà el ritme de plens ordinaris els
dijous segon de cada mes, que els grups d’oposició podran presentar precs i
preguntes com a màxim; de moment i una de les quatre, serà prec i recorda que el
ROM s’està modificant; a més, a partir d’ara, en els punts de l’ordre del dia, tota la
part expositiva no es llegirà, es farà un petit resum i només es llegiran els acords, de
manera que així es pot simplificar; convida a tots els grups a dir la seva sobre aquests
temes; també explica que el Govern està treballant en el programa municipal del que
s’ha de fer en 21 mesos i al seu moment, es farà el balanç dels 100 dies; ara que
porten 9, vol donar unes pinzellades i explicar que s’han reunit amb moltes entitats,
que han començat els cursos escolars, que s’ha mirat la liquiditat de la capital de la
sardana, que s’estan estudiant les ordenances fiscals per tirar-les endavant, que s’està
treballant en la pàgina web per fer-la més plural, que s’han mirat els equipaments i
s’ha canviat els servei de neteja del nou pavelló; diu que està prevista una recepció al
jove Eloi Canal, subcampió d’Europa de patinatge; la brigada s’està estudiant de
reorganitzar, s’estan recopilant informacions de moltes àrees, es vol fer l’Escorxador
més obert i hi ha un gerent menys a l’Ajuntament; al Ple d’avui també es farà la creació
del Consell de Poble i es passa a l’ordre del dia amb la sistemàtica habitual d’un cop al
mes i qualsevol podrà fer propostes al respecte.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA
DE
PERMANENTS I
COMISSIONS

CREACIÓ
DE
COMISSIONS
INFORMATIVES
MODIFICACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LES

“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 la següent comissió informativa de caràcter permanent:
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS:
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.- Modificar la presidència de les següents comissions informatives permanents:
-

COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE SERVEIS GENERALS.

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.
Els vocals seran un regidor per cada grup amb representació a l’Ajuntament.
-

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

President: l’Alcalde o regidor en qui delegui.
Els vocals seran un regidor per cada grup amb representació a l’Ajuntament.
-

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

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.
Els vocals seran un regidor per cada grup amb representació a l’Ajuntament.
Tercer.- Es modifica la presidència de les següents Comissions informatives de
caràcter especial:
-

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LA RIERA
President: L’alcalde o regidor en qui delegui.

-

COMISSIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
President: L’alcalde o regidor en qui delegui.

-

COMISSIÓ PEL TRICENTENARI
President: L’alcalde o regidor en qui delegui.

-

COMISSIÓ ESPECIAL DE LA CAPITAL DE LA SARDANA:
President: L’alcalde o regidor en qui delegui.

Els vocals d’aquestes comissions serà un per cada grup amb representació a
l’Ajuntament.
Segon.- Les tres primeres comissions permanents 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.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que és coherent això de reduir les
lectures i també li sembla molt bé que es mantingui la comissió del ROM i felicita a
l’Alcalde i espera que tot li vagi bé.
El regidor Sr. Galceran, en nom del grup CUP, diu textualment: “Des de la CUP
mantenim el nostre compromís de participar i assistir a totes les comissions
informatives que es proposa crear, tot i que crear tres comissions informatives – la de
Serveis Personal, la de Serveis Generals i la de Serveis Territorials, a banda de la
comissió especial de comptes – ho considerem excessiu, una generació innecessària
de burocràcia (més papers i més documents), un increment de costos totalment
innecessari (costos laborals i costos de dietes per als polítics), a part de més hores de
feina (perquè es ralentitzarà l'administració i baixarà l'eficiència que s'havia aconseguit
fins ara) atès que passem de dues comissions informatives que el govern anterior va
considerar adequades – la de Serveis Generals i la de Serveis Territorials – a tres.
Quina necessita hi ha d'ampliar les comissions informatives? Quina necessitat hi ha
d'ampliar burocràcia? Quina necessitat hi ha d'ampliar costos que acabaran pagant els
vilatans amb els seus impostos? Potser perquè aquest govern el formen tres partits?
Aquestes són unes respostes que no fa falta que ens les responguin a nosaltres, a qui
les hauran de respondre és als vilatans d'Arenys de Munt.
Aquest Govern comença ampliant burocràcia, ampliant costos i ampliant més
dedicació per part de tothom, una dedicació innecessària de reunions, quan la
dedicació hauria de ser per treballar per resoldre problemes.
Esperem que aquest augment de Comissions Informatives no sigui un element que
provoqui més descoordinació municipal, especialment entre els tres socis de govern i,
conseqüentment, posi dificultats a la claredat i la transparència que s'havia aconseguit
amb dues comissions informatives, com teníem fins ara.
En aquest sentit esperem que se'ns doni el màxim de facilitats per disposar de tota la
informació amb la màxima transparència informativa i que se'ns faciliti tota la
documentació amb l'antelació suficient que estableix la normativa, per tal que puguem
estudiar i preparar els punts dels plens amb la necessària anticipació, fet que nosaltres
sempre els hi vam possibilitar i que ens va implicar un treball intens per informatitzar
uns procediments d'accés a la documentació que no estaven previstos quan nosaltres
vam entrar al govern al juny del 2011.
Al mateix temps, demanem que tots els punts que es portin a Ple puguin ser debatuts i
consensuats prèviament, no només amb la formació política més votada en les
darreres eleccions municipals, nosaltres, sinó també amb els vilatans d'Arenys de
Munt.
El nostre vot serà contrari per l'ampliació de la burocratització que s'està imposant i per
l'increment de costos que això representarà i perquè aquests canvis es produeixen no
perquè sigui una necessitat, sinó perquè són producte d'una moció de censura política
totalment innecessària per acontentar cada un dels tres partits de govern.”

El Sr. Alcalde diu que no hi ha cap intenció d’ampliar la burocràcia, que és un sistema
d’organització que consideren més eficient i l’Ajuntament d’Arenys de Munt ha tingut
tres comissions fins el 2011; els temes de ple seran els mateixos, la informació serà la
mateixa i el núvol continuarà funcionant, tindran accés a cada cosa que necessitin i les
comissions no modifiquen les actes municipals.
El regidor Sr. Galcerán diu que l’alcalde ha dit que han prescindit del gerent, però ells
consideraven que ajudava a estalviar malgrat que tenia un cost, però si el govern
considera que no calia, és la seva forma de governar.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
Alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Fèlix Oliván i Mayora, dels grups ERC, CIU i PSC; quatre vots en contra dels
regidors en Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP; i una abstenció, del
regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES DELEGACIONS DEL PLE EN LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL.
“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
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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.”
La regidora Sra. Vázquez, en nom del grup CUP, diu textualment: “En el ple del 22 de
juny del 2011, el Sr. Sánchez, en nom d'ERC, deia: “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.”
També deia: “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.“
Així com: “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.”
Ara se'ns està fent la mateixa proposta, absolutament la mateixa proposta, que es va
fer el 22 de juny del 2011. Ens hauria agradat trobar un punt de coherència entre el
que deien en el passat, el que reclamaven en el passat, i les propostes que ara ens
presenten. Hauria està un punt de coherència política, executar allò que vostès
reclamaven en el passat.
Però, al mateix temps, volem destacar que en aquesta decisió de delegar a la Junta de
Govern l'aprovació de projectes de quantia inferior a 1.500.000 euros, s'està excloent
la força més votada en les darreres eleccions, la CUP.
Per tant, nosaltres votarem en contra perquè aquesta proposta prové d'una moció de
censura totalment innecessària i perquè aquesta proposta ja va ser aprovada en el Ple
del 22 de juny del 2011.”
El regidor Sr. Sánchez, en nom del grup ERC, diu que agraeix que s’interessi per la
seva intervenció, però també la CUP ha de ser coherent perquè és el mateix que es va
proposar per ells en un Ple.
El Sr. Alcalde diu que l’han felicitat per totes les coses que s’han fet, que en nou dies
no poden capgirar-ho tot i fins que no es modifiqui el ROM, no canviaran altres coses,
volen treballar amb efectivitat i si la CUP vota en contra no veuen la coherència.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
Alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Fèlix Oliván i Mayora, dels grups ERC, CIU i PSC; quatre vots en contra dels
regidors en Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP; i una abstenció, del
regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN
ÒRGANS COL·LEGIATS.
El Sr. Alcalde llegeix les resolucions següents:
“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: Montserrat Carreras i Cort
CONSELL D’ESPORTS: Marta de la Iglesia i Formatger
CONSELL DE CULTURA: Antònia Vila i Paituví
CONSELLS ESCOLAR i CONSELL MUNICIPAL D'ENSENYAMENT: Antònia Vila i
Paituví
CONSELL D’URBANISME: Alfons Molons i Antius
CONSELL DE MEDI AMBIENT: Joan Rabasseda i Ferrer
CONSELL DE SEGUIMENT DE LA RIERA: Alfons Molons i Antius
CONSELL D’ACCIÓ SOCIAL I SOLIDARITAT: Àngels Castillo i Campos

CONSELL DE COMUNICACIONS: Josep Sánchez i Camps
CONSELL DEL POBLE: Joan Rabasseda i Ferrer
COMISSIÓ PARITÀRIA EN LES RELACIONS AMB ELS REPRESENTANTS DELS
TREBALLADORS (2): Joan Rabasseda i Ferrer/ Fèlix Oliván i Mayoral
COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT (2): Marta de la Iglesia i Formatger/ Fèlix Oliván i
Mayoral.
FUNDACIÓ NOSTRA SENYORA DEL REMEI: (2) : Marta de la Iglesia i Formatger i
Àngels Castillo i Campos
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL (ADF): Joan Rabasseda i Ferrer
PARC MONTNEGRE-CORREDOR: Joan Rabasseda i Ferrer
ENTITATS URBANÍSTIQUES: Joan Rabasseda i Ferrer
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE
RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL
MARESME: Joan Rabasseda i Ferrer
CONSORCI LOCALRET: Josep Sánchez i Camps
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME: Alfons Molons i
Antius i substituta la Sra. Montserrat Carreras i Cort
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: Àngels Castillo i
Campos
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS: Alfons Molons i Antius
CONGIAC: Alfons Molons i Antius
XARXA LOCAL DE CONSUM: Alfons Molons i Antius
ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA: Alfons Molons i Antius i suplent
Sr. Josep Sánchez i Camps
AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE
LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (AMTU): Montserrat Carreras i Cort
SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL: GUSAM SA:
Es proposa com a Consellers segons l’article 11 dels Estatuts de l’esmentada Societat
als regidors que a continuació es detallen:
-

Joan Rabasseda i Ferrer
Alfons Molons i Antius
Àngels Castillo i Campos

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. Flores, en nom del grup CUP, diu textualment: “El govern designa els
seus representants en els diferents òrgans col·legiats en funció de les noves
assignacions de regidories.
Tot i així, hi ha tota una sèrie de representació d'òrgans col·legiats que no
necessàriament han de recaure sobre regidors de govern sinó que també poden
recaure en regidors de l'oposició, perquè els estatuts d'aquest òrgans ho permeten.
És en aquest sentit que us demanem que exerciteu aquesta generositat que el Sr.
Rabasseda ha pregonat àmpliament durant aquests dies. I, des de la CUP, li
demanem que conservi la delegació, que fins avui havia exercit meritòriament, en el
regidor Josep Manel Ximenis, dins de l'Associació de Municipis per la Independència
(AMI).
Perquè la representació de l'AMI pot efectuar-se en un regidor de l'oposició, com molts
altres municipis fan i continuen fent.

I de la mateixa manera que en el Consell d'Administració de GUSAM, en què
actualment la CUP disposava d'un representant, ara s'ha optat per excloure'l i repartirse les cadires únicament i exclusivament entre els regidors de Govern. Fent cas omís
dels discursos d'ERC i del PSOE en què sempre havien reclamat tenir representants al
Consell d'Administració de GUSAM o que totes les formacions polítiques en tinguessin
un. La Regidor Marta de la Iglesia, en el Ple del 22 de juny del 2011 va dir: “creiem just
demanar que a GUSAMSA hi hagi un conseller de cada grup municipal”.
Doncs ara tenien l'oportunitat de complir amb les seves paraules, perquè el
representant de la CUP ja hi era, però vostès l'exclouent intencionadament.
Gran coherència entre el deien i demanaven i el que acaben fent.
Quan la CUP, en els estatuts de l'empresa municipal ALOC -empresa que vostès van
aturar- ja incloïen un representant de cada grup polític en el seu Consell
d'Administració. Aquí es va poder veure la coherència de la CUP respecte als altres
grups polítics. En canvi, el seu soci de govern, president aleshores de GUSAM,
ralentitzava la modificació dels seus estatuts per ampliar la representació de tots els
grups polítics en el seu Consell d'Administració. Si a l'ALOC es podia fer, perquè no a
GUSAM?
Per aquestes exclusions intencionades i perquè venim d'una moció de censura el
nostre vot serà contrari.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que volen fer un incís sobre coherència
i responsabilitat, ja que es fan molts sacrificis essent regidor i ara els preocupa, amb el
canvi de govern, que ells van tenir ja reunions amb els antics regidors per millorar el
poble, en concret es van fer a la Sra. Vázquez i ara es pot solucionar un tema
important i no volen que quedi en no res. Un altre problema existent és el trasllat de la
mesquita, que és un tema que haurien de tractar tots els grups polítics i seria coherent
fer-ho ara, ja que al seu moment es van tenir reunions amb l’antic Alcalde per
solucionar els problemes de civisme i també voldria tractar-les amb el nou govern, ja
que hi ha un judici.
El Sr. Alcalde diu que li recorda que el punt tractava del nomenament de representants
en òrgans col·legiats.
La regidora Sra. de la Iglesia, en nom del grup ERC, diu que ara es fan aquestes
delegacions però que l’Alcalde ha dit que aquests estatuts de la GUSAM es
modificaran; comenta que li sap greu la intervenció que ha sentit, ja que veuen la línia
d’actuació de la CUP en el futur; també diu al Sr. Planas que sobre el tema amb la Sra.
Vàzquez que s’està intentant que la feina estigui.
El regidor Sr. Molons, en nom del grup CIU, diu que li demana que demostri que ell ha
ralentitzat la modificació dels estatuts de la GUSAM, també recorda que els estatuts de
l’ALOC no es van aprovar només per la CUP, ja que hi havia 3 regidors de CIU al
govern i recorda que hi ha dos membres del Consell d’administració nomenats a
proposta de la CUP. Li demana una mica de memòria sobre el passat i que demostri
que en algun lloc que ell ha posat algun problema a modificar els estatuts.
La regidora Sra. Flores li respon que sobre la coherència no li semblen els més
adequats per parlar d’això, en l’últim Ple van votar en contra de l’ALOC i també van
donar suport a la CUP fins a maig i ara donen suport a un altre grup, a més, si s’ha de
demostrar, tots han de demostrar alguna cosa.
El regidor Sr. Planas diu que sap de què va el punt, però hi ha hagut un canvi de
regidories i volia que no es perdessin els esforços. A més, ell està disposat a arribar a
un consens i és la seva política, és el que ha fet i el que continuaran fent, però hi ha
tasques que no vol deixar perdre.

El Sr. Alcalde diu que sobre les preguntes llençades i a ell li toca respondre, per
exemple, no s’ha respost el tema de l’AMI, però ERC quan arriba a acords, negocia, i
en les reunions, es van pactar dels òrgans col·legiats. Allà es va a representar a
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, no a persones, ara es comencen nous projectes i igual
que es fan, es poden modificar, la voluntat del govern és treballar en una línia
concreta, i el nomenament d’un representant en l’AMI és una part del treball i els
encanta que les sigues de CIU representin a l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Respecte
a GUSAM, poden utilitzar sempre el mateix argument, a la província de Barcelona hi
ha hagut ja 7 mocions de censura en aquesta legislatura i el sol surt cada dia, no
passa res, espera que en el futur hi hagi punts de trobada.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per vuit vots a favor del senyor
Alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i
Antius, N’Àngels Castillo i Campos, Na Montserrat Carreras i Cort i N’Antònia Vila i
Paituví i els regidors Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
En Fèlix Oliván i Mayora, dels grups ERC, CIU i PSC; quatre vots en contra dels
regidors en Josep Manel Jiménez i Gil, Na Sílvia Vázquez i Marquès, En Fèlix
Galceran i Aliberch i Na Jèssica Flores i Travesa, del grup CUP; i una abstenció, del
regidor En Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
4. 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
2n.- Tinent d’alcalde: Àngels Castillo i Campos
3r.- Tinent d’alcalde: Montserrat Carreras i Cort
4t.- Tinent d’alcalde: Antònia Vila i Paituví
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:
1r.- Tinent d’alcalde: Alfons Molons i Antius
2n.- Tinent d’alcalde: Àngels Castillo i Campos
3r.- Tinent d’alcalde: Montserrat Carreras i Cort
4t.- Tinent d’alcalde: Antònia Vila i Paituví
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. Annexos II I iiii
IVTNU

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 Decret 244 a 250, de data 9-09-2013, s’han realitzat les següents delegacions:
“Primer.- Efectuar a favor de la regidora ANTÒNIA VILA I PAITUVÍ una delegació
específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:

-

Cultura
Ensenyament

Les facultats genèriques que es deleguen són:
-

Les facultats referents a Ensenyament i Cultura.
Presidència del Consell Municipal d’Ensenyament i Cultura
Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost,
en matèria de cultura i ensenyament.

Segon.- 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.
Tercer.- 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.
Quart.- Es donarà compte al Ple d’aquesta delegació, en la primera sessió que
celebri.”
“Primer.- Efectuar a favor del regidor ALFONS MOLONS I ANTIUS una delegació

específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:
- Promoció econòmica
- Promoció del poble, comerç i turisme
- Urbanisme

Les facultats genèriques que es deleguen són:
- Les facultats referents a Promoció econòmica, Promoció del poble, comerç i
turisme i a Urbanisme.
- Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en
matèria de Foment de l’Ocupació, Promoció, comerç i turisme i a Urbanisme.
- Presidència del Consell Municipal d’Urbanisme
Segon.- Efectuar una delegació específica, que portarà inherent la facultat resolutòria en
els següents àmbits:
- Concessió d’ús d’espais municipals
- Concessió de llicències d’obres menors (que inclou liquidació de taxes i règim
sancionador)
- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb material d’obra (tanques, contenidors,
saques, etc.), i la liquidació dels corresponents tributs.
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.
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.
Cinquè.- Es donarà compte al Ple d’aquesta delegació, en la primera sessió que celebri.”
“Primer.- Efectuar a favor del regidor JOSEP SÁNCHEZ I CAMPS una delegació
específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:

-

Economia
Comunicacions
Noves tecnologies

Les facultats genèriques que es deleguen són:
-

Les facultats referents a Economia, Comunicacions i Noves tecnologies
Presidència del Consell Municipal de Comunicacions i Noves tecnologies

-

Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost,
en matèria d’ Economia, Comunicacions i Noves tecnologies.

Segon.- 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.
Tercer.- 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.
Quart.- Es donarà compte al Ple d’aquesta delegació, en la primera sessió que
celebri.”
“Primer.- Efectuar a favor de la regidora MONTSERRAT CARRERAS I CORT una
delegació d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:
- Governació i mobilitat
- Joventut
Les facultats genèriques que es deleguen són:
- Les facultats referents a Joventut i Governació i mobilitat
- Presidència del Consell Municipal de Joventut
- Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost, en
matèria de Joventut i Prevenció i mobilitat.
Segon.- Efectuar una delegació específica, que portarà inherent la facultat resolutòria en els
següents àmbits:
- Pel que fa a Governació:
o Tallaments de carrers sense material.
o Liquidació de preus públics i concessió d’exempcions
o Coordinació de la policia local.
- Concessió d’ús de l’espai l’Escorxador i liquidació de tributs
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 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.
Cinquè.- Es donarà compte al Ple d’aquesta delegació, en la primera sessió que celebri.”
“Primer.- Efectuar a favor del regidor FÈLIX OLIVAN I MAYORAL una delegació
específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:
- Obres i serveis
- Festes
Les facultats genèriques que es deleguen són:
- Les facultats referents a Obres i serveis i Festes
- Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost,
en matèria d’ Obres i serveis i Festes.

Segon.- També es deleguen, de manera específica,a les següents competències:
- Resolutòries en matèria de senyalització urbana, queixes i reclamacions de la
via pública.
- Cessió i lloguer de material inventariable depenent de la brigada d’obres.
- Les resolutòries en matèria d’ocupació de la via pública per actes, festes i
reunions de qualsevol mena, i la liquidació dels corresponents tributs.
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 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.
Cinquè.- Es donarà compte al Ple d’aquesta delegació, en la primera sessió que
celebri.”
“Primer.- Efectuar a favor de la regidora MARTA DE LA IGLESIA I FORMATGER una
delegació específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:
-

Gent gran
Sanitat
Esports

Les facultats genèriques que es deleguen són:
-

Les facultats referents a Gent gran, Sanitat i Esports
Presidència del Consell Municipal d’Esports
Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost,
en matèria Gent gran, Assistència Primària i Esports

Segon.- 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.
Tercer.- 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.
Quart.- Es donarà compte al Ple d’aquesta delegació, en la primera sessió que
celebri.”
“Primer.- Efectuar a favor de la regidora ÀNGELS CASTILLO I CAMPOS una
delegació d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:
- Cooperació
- Igualtat de gènere
- Benestar social
- Participació ciutadana

Les facultats genèriques que es deleguen són:
- Les facultats referents a Cooperació, Igualtat de gènere, Benestar social i
Participació ciutadana
- Presidència del Consell Municipal de Benestar Social, Solidaritat i Cooperació
- Autoritzar i disposar despeses en les matèries delegades, segons determinen
les bases del pressupost.
Segon.- 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.
Tercer.- 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.
Quart.- Es donarà compte al Ple d’aquesta delegació, en la primera sessió que
celebri.”
El regidor Sr. Jiménez, en nom del grup CUP, demana la paraula i pregunta si pot fer
una intervenció.
El Sr. Alcalde diu que no, ja que en aquest punt no hi ha intervencions. Que hi ha
hagut tres punts per votar, però ara en aquest no hi ha possibilitat, dóna per tancat el
Ple i desprès diu que donarà la paraula a tothom que vulgui malgrat ser un Ple
extraordinari.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual cosa, jo,
el secretari, CERTIFICO.

