AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT
ACTA NÚMERO 9/15

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia catorze de juliol de dos mil
quinze, 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 tinent d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na
Maria Antònia Vila i Paituví, Na Marta Roser de la Iglesia i Formatger i els regidors En
Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i Cruanyes, Na
Lourdes Paituví i Colomer, Na Fuensanta María Ballester i Jiménez, En Ramón Planas
i Freixas, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez,
assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
El Sr. Alcalde diu que comença un nou mandat amb un Ple extraordinari i avança que
l’ordinari serà el 30 de juliol, dóna la benvinguda als nous regidors i recorda que en
aquest Ple no hi ha precs ni preguntes, però finalitzada la sessió els veïns podran
preguntar el que desitgin quan es tanqui l’acta. Nomena als nous regidors que
s’incorporen al Ple per fer un servei a la comunitat que, sovint no és entès, ni agraït i
que tots ho fan intentant que Arenys de Munt avanci.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a
l’ordre del dia:
1. PROPOSTA APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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 3 de juliol de 2015, essent
aprovada per unanimitat, amb la següent esmena:
Allà on diu “Josep Manel Jiménez i Gil” ha de dir “Josep Manel “Ximenis” Jiménez i
Gil”.

2. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DEFINITIVA DELS GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS.
El Sr. Alcalde diu que a partir del següent punt s’ha de votar i és necessari saber qui
forma els grups municipal, i que va fer una providència a serveis jurídics per a què
informessin sobre els grups polítics i, sobre aquest informe s’ha fet aquesta proposta,
la mateixa diu:
“L’article 24 del Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens locals, en el seu
apartat 1, determina que els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit al
President i subscrit per tots els seus integrants, que es presentarà en la Secretaria
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General de la Corporació dins dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la
Corporació.
L’Ajuntament d’Arenys de Munt va constituir-se el dia 3 de juliol i els partits amb
representació electoral tenien fins el 9 de juliol per presentar els seus escrits de
constitució de grups municipals. El dia 6/07/15, el regidor Sr. Josep Manel “Ximenis”
Jiménez i Gil entra al registre una petició de creació de grup “Candidatura d’Unitat
Popular”; aquest escrit ve signat per dos regidors dels 3 que el partit va traure a les
eleccions municipals del 26/07/15, sense explicar la situació del regidor que no signa
el document.
El dia 7/07/15 té entrada a l’Ajuntament un escrit signat pel secretari general de la
Candidatura d’Unitat Popular, senyor Josep Garganter i Cola, en el qual comunica que
el senyor Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil no és reconegut com representant en
cap òrgan de la CUP i reconeix com a representant a la senyora Fuensanta Maria
Ballester Jiménez per a representar a la Candidatura, així mateix s’adjunta la
constitució del grup, format per una sola persona.
El dia 9/07/15 té entrada a l’Ajuntament un escrit del senyor Guiu Muns, en nom del
grup CUP, en el qual adjunta:
- Resolució de l’Assemblea Territorial al Maresme-Barcelonès Nord de la CUP
de 3 de juny de 2015 en el mateix sentit que l’escrit de 7/07/15, d’expulsar al
senyor Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil. No es diu res respecte de la
Regidora Sra. Esther Sánchez i Sánchez.
- Acta de la Secretària Nacional de la CUP de 8 de juny de 2015, ratificant, en el
punt 4, la resolució de l’Assemblea Territorial, signada pel seu secretari.
- Acta de la Comissió de Garanties de la CUP, resolució 4/2015 de 30 de juny de
2015.
- Escriptura notarial de constitució del partit polític CUP, de 28 de gener de 1991
i les seves modificacions, davant el Notari Josep M. Puig i Salellas i els
estatuts del partit (en absolut similars als aportats a data d’avui), en ells es diu
que aquest partit s’articula a través del Secretariat i l’Assemblea Nacional i que
són els òrgans encarregats de prendre resolució i aixecar les actes.
- Escriptura notarial per la qual el senyor Garganter acredita el seu càrrec
segons escriptura de 21 de novembre de 2013, signada davant el notari
Ricardo Ferrer i Marsal.
El dia 14/07/15 el regidor Sr. Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, a petició de la
Secretària, ha entrat a l’Ajuntament la següent documentació:
- Escrit signat per diverses persones que s’identifiquen com l’assemblea local de
la CUP, que no s’identifiquen, que sol·liciten que el grup CUP estigui format per
ell mateix i la senyora Esther Sánchez i Sánchez i en el qual diuen que no
s’han seguit les normes estatutàries per expulsar-los.
- Acta de l’assemblea local de la CUP de data 28 de maig de 2015 en la qual la
senyora Fuensanta Maria Ballester i altres manifesten que abandonen
l’assemblea local.
- Escrits adreçats a la comissió de garanties i al Consell Polític de la CUP firmat
per diverses persones que no s’identifiquen per haver-se bloquejat el correu de
la CUP, no notificació d’acords de la comissió de garanties, infracció dels
estatuts.
- Estatuts interns de la CUP de maig de 2014.
- Acta de l’assemblea extraordinària de la CUP local d’11 de març de 2015,
sobre el cap de llista.
- Acta de l’assemblea territorial de la CUP de 18 de març de 2015, sobre
diversos temes, entre ells, el cap de llista d’Arenys Munt.
- Credencials dels regidors de la CUP.
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- Acta de l’assemblea local de la CUP de 12 de juliol de 2015 sobre diversos
temes.
Davant aquesta situació i la necessitat de crear els grups municipals a Arenys de
Munt, els quals són necessaris pel funcionament de la resta d’òrgans i ja que ha
quedat clar per les dues parts que no volen constituir-se en un sol grup, de cara al Ple
de 14/07/15, per part de la Secretària de la corporació i en aplicació de l’art. 73 de la
Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, s’ha intentat conèixer a on es troba, pel
moment, l’aparença de millor dret i, per això, s’ha acudit a:
- Escriptures notarials que acreditin representativitat i la legalitat dels acords.
- Estatuts del partit elevats a públics.
- Organigrama de funcionament de la CUP i òrgans representatius.
I en aquest sentit, a data actual i a la vista dels documents, la regidora Sra. Fuensanta
Maria Ballester és la que aporta la documentació més ajustada, ja que segons els
estatuts elevats a públics de la formació CUP, en el seu art. 11, diu que l’expulsió és
competència del secretariat nacional i es pot recórrer a l’assembla nacional, que
sempre té l’última paraula, i a més, en el punt 4 de la reunió de 8 de juny de l’acta de
la Secretaria Nacional diu: “S’acorda que el Secretariat Nacional assumeix la resolució
de l’AT Maresme- Barcelonès Nord de data 3 de juny de 2015 en relació a la situació
creada a Arenys de Munt”.
Per tant, i en aplicació de l’art. 73 de la LRBRL: Quan la majoria dels regidor d’un
grup polític municipal abandonin la formació política que va presentar la candidatura
per la qual van concórrer a les eleccions o siguin expulsats de la mateixa, seran els
regidors que restin en l’esmentada formació política els legítims integrants de
l’esmentat grup polític a tots els efectes. El regidors que ja no formin part de la mateixa
queden en la situació de no adscrits, però poden conformar un grup mixt.
És evident que per part dels regidors expulsats queden obertes les vies de l’al·legació i
la impugnació i que la situació, a la vista de l’aportació de nova documentació, podria
modificar-se.
Per tant, els grups municipals de l’Ajuntament d’Arenys de Munt serien:
- ERC, amb 5 membres
- CIU, amb 3 membres
- CUP, amb 1 membre
- PSC, amb 1 membre
- PP, amb 1 membre
- 2 regidors no adscrits, que poden formar grup mixt.”
El regidor Sr. Jiménez demana la paraula i el Sr. Alcalde diu que al final, però que s’ha
de seguir la dinàmica del reglament municipal i que no s’han d’incorporar intervencions
a on no toca.

3. PROPOSTA DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
El Sr. Alcalde diu que tocaria, per normativa, un ple cada dos mesos, però fa molts
anys que es fa anualment i llegeix la següent proposta:

_____

“Una vegada constituït el nou Ajuntament en data 3 de juliol de 2015 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 els arts. 7 i 16 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 del 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. Campasol, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde.
Aprofito la meva primera intervenció per saludar als regidors, regidores, veïns que ens
escolten a través de la ràdio i a les persones presents a la Masia de Can Borrell.
També comentar, que com a segona força mes votada en les eleccions celebrades el
24 de maig, el posicionament de Convergència ha estat el de quedar-nos a l’oposició,
no cal dir, oposició constructiva. Tenim molt clar el que volem desenvolupar en
aquesta legislatura, i creiem que des d’aquesta posició, també podrem ajudar a què es
vagi portant a terme. Nosaltres treballarem colze a colze amb l’equip de govern,
escoltant totes les posicions i també la ciutadania. Volem, sobretot, ajudar en la
prosperitat del nostre municipi i que s’avanci el màxim possible. També comentar que
no tanquem la porta a formar part del govern més endavant, si així es creu necessari
per tal que aquest creixement sigui el més eficaç possible. Feta aquesta petita
introducció, passem a parlar del punt 3. Veiem que l’Alcalde, no ha parlat de precs i
preguntes però esperem que aclareixi en rèpliques el funcionament, si és que hi ha
algun canvi respecte a l’operativa actual. També comentar que tot hi que l’any 2011 es
va passar a realitzar els Plens de manera mensual en lloc de bimensual per tal
d’escurçar-los en el temps, veiem que no s’ha aconseguit del tot i proposem seguir en
la línia de cercar les eines que ens permetin fer uns Plens més àgils. Tot i així, el
nostre vot, serà favorable.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Bona tarda, avui comença la meva etapa
en el consistori com a regidora, amb molta il·lusió i ganes de treballar per fer un
mandat més participatiu i transparent. Saludo a tota la gent que està aquí a la sala, els
que ens escolten des de la radio, a tots els regidors i especialment als nous regidors i
regidora que també s’incorporen en aquest mandat.
Respecte a aquesta proposta de realitzar un Ple cada mes, la veiem bé. Hem de
recordar que aquesta havia estat una reivindicació tant de la CUP com d'ERC que ja
vam començar a formular durant el mandat 2007-2011 i que es va introduir a l'inici del
mandat passat quan governava la CUP i en Josep Manel Ximenis era alcalde. Per tant,
considerem que es tracta de donar continuïtat a allò que ja es va iniciar amb la CUP al
govern.
l
També ho valorem positivament ja que garanteix la transparència, la informació i la
participació de tots els grups polítics, però també de cara als veïns i veïnes d'Arenys
de Munt. És per aquest motiu que votarem a favor.”
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen el Ple.

_____

4. PROPOSTA DE
INFORMATIVES.

CREACIÓ

I

COMPOSICIÓ

DE

LES

COMISSIONS

El Sr. Alcalde diu que en cada punt del Ple el regidor implicat llegeix la proposta però
avui ho farà ell per ser un Ple extraordinari:
“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 DE SERVEIS PERSONALS, 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:
Grup Polític ERC
Grup Polític CIU
Grup Polític CUP
Grup Polític PSC
Grup Polític PP
Regidors no adscrits
-

COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE SERVEIS GENERALS, 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
Grup Polític ERC
Grup Polític CIU
Grup Polític CUP
Grup Polític PSC
Grup Polític PP
Regidors no adscrits
-

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:
Grup Polític ERC
Grup Polític CIU
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Grup Polític CUP
Grup Polític PSC
Grup Polític PP
Regidors no adscrits
-

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:
Grup Polític ERC
Grup Polític CIU
Grup Polític CUP
Grup Polític PSC
Grup Polític PP
Regidors no adscrits
Segon.- Crear les següents Comissions informatives de caràcter especial:
-

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LA RIERA, 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:
Grup Polític ERC
Grup Polític CIU
Grup Polític CUP
Grup Polític PSC
Grup Polític PP
Regidors no adscrits
-

COMISSIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL,
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:
Grup Polític ERC
Grup Polític CIU
Grup Polític CUP
Grup Polític PSC
Grup Polític PP
Regidors no adscrits
Tercer.- Les tres primeres comissions PERMANENTS celebraran reunions abans de
cada Ple ordinari en el que hagin de tractar assumptes de la seva competència.
Quart.- 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.”
El regidor Sr. Jiménez diu textualment: “Bona tarda, i aprofito per saludar al públic que
hi ha a la Sala i als arenyencs i arenyenques que ens escolten per Ràdio Arenys de
Munt, als regidors i regidores i als regidors i regidores que s'inicien en aquest primer
Ple d'aquest nou mandat.

_____

Respecte a la constitució dels Grups Municipals hem de dir que ens hem assabentat
de molta informació que ens afecta per l'expedient que forma part d'aquest Ple.
Informació que abans no l'havíem rebuda. I que aquesta informació ens arriba per
primera vegada el divendres 10, o sigui aquest passat divendres, a les 15:08 de la
tarda.
Pel que fa a aquesta informació, en la qual està basada l'informe de la Secretària
accidental, Alícia Muns, hem de dir que no és una informació vàlida, ja que els
documents elaborats per la CUP a partir del 3 de juny han estat tots impugnats. Per
tant, aquest informe no s'hauria d'haver basat en aquests documents.
Els únics documents vàlids són els que no s'han tingut en compte en aquest informe.
Que són documents que ningú els ha impugnat. I que són: la designació de cap de
llista per part de l'Assemblea de la CUP d'Arenys de Munt, del 3 de març d'aquest any,
i la seva posterior ratificació per part de l'Assemblea Territorial del MaresmeBarcelonès Nord, de l'11 de març. Aquests són els documents que es van utilitzar per
poder fer la llista electoral de la CUP d'Arenys de Munt, que va ser la que van votar els
vilatans d'Arenys de Munt. Per tant, els vilatans van votar dins de la llista electoral de
la CUP d'Arenys de Munt a en Josep Manel Ximenis i a l'Esther Sánchez, així com a la
Fuensanta Maria Ballester.
Aquells documents ningú els ha impugnat, per tant són vàlids. Tan vàlids que un jutjat,
la Junta Electoral de Zona d'Arenys de Mar, va emetre les credencials d'aquest
regidors com a regidors de la CUP d'Arenys de Munt. I aquestes credencials,
atorgades per un jutjat, tampoc ningú les ha impugnat.
Nosaltres no participarem en l'engany als veïns del poble.
Per capgirar aquest fets i per capgirar allò que van votar els veïns i veïnes d'Arenys de
Munt, no n'hi ha prou a expressar una opinió, ni ha elaborar documents que no tenen
validesa, el que s'hauria de fer és anar al jutjat d'Arenys de Mar que és qui va prendre
l'última decisió.
Tampoc hi ha prou amb un informe d'una Secretària accidental, ni a una decisió d'un
alcalde.
Per tant, reclamem que el grup municipal de la CUP sigui dels seus legítims propietaris
que són aquells que van votar el poble d'Arenys de Munt i aquells que la van iniciar al
2007.
Respecte a la proposta que se'ns presenta de creació i composició de les comissions
informatives és igual a la que ja teníem al final de l'anterior mandat i molt similar a les
que es van aprovar ara fa 4 anys. Amb la diferència que s'ha afegit la Comissió
Informativa de Serveis Personals.
La voluntat tant de l'Esther com la meva, així com de tots els membres de l'Assemblea
de la CUP d'Arenys de Munt, és de participar activament en totes aquestes comissions
que ara estem creant. Per tant votarem a favor d'aquesta proposta.
Tot i així, sí que volem fer una petició: que se'ns doni el màxim de facilitats per
disposar de tota la informació que forma part de les convocatòries de les Comissions
Informatives i que se'ns faciliti amb l'antelació suficient, com a mínim la que marca la
normativa.
També demanem que vetllin perquè ens arribin totes les convocatòries de la resta de
comissions. Durant aquest darrer mandat hi hagut ocasions que no s'enviaven d'una
forma acurada i no ens arribaven ens els terminis establerts.
També demanem que tots els punts que es portin a Ple puguin ser debatuts i
consensuats prèviament, però no només amb les formacions polítiques sinó també, i
molt especialment, amb els veïns i veïnes d'Arenys de Munt, que són els destinataris
finals de les propostes que es porten i s'aproven en el Ple.
Com ja he dit abans votarem a favor.”
El Sr. Alcalde aclareix, sobre el que ha manifestat el regidor, que el tema grup de la
CUP no té caire polític, sinó que s’ha tractat curosament des dels Serveis Jurídics de
l’Ajuntament i no hi ha debat, potser es pugui fer en el futur.

_____

La regidora Sra. Paituví, en nom del grup CIU, diu textualment: “Moltes gràcies Sr.
Alcalde. Aprofito la meva primera intervenció per a saludar als regidors, regidores, les
persones que ens escolten a través de la radio i les presents a la Masia de Can
Borrell. En relació a la proposta de creació i composició de les comissions
informatives, el grup municipal de Convergència, manifestar 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 de 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 favorable.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, saluda a tothom i diu, sobre les comissions,
que continuaran en la mateixa línia, treballant com en el mandat passat i intentaran
negociar de cara a l’interès de tots els vilatans, i miraran de contribuir a les comissions
per tirar projectes endavant i hi votaran a favor.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen en el Ple.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
El Sr. Alcalde explica que aquest Ple no ha tingut la dinàmica que el govern voldria per
temes d’agenda i per això demana disculpes per no haver parlat abans d’aquests
temes, fins i tot han pensat deixar-ho sobre la taula, finalment, amb un canvi, tirarà
endavant, però comenta que aquestes delegacions es fan per aconseguir agilitat,
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
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local 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 1.000.000 euros que no siguin
competència de l’Alcalde, tant inicial com definitivament.
Petició i concessió de subvencions.

Segon.- Aquesta delegació s’entén feta per tot el mandat municipal.”
El Sr. Alcalde explica que, en el tema de petició de subvencions a altres
administracions, les peticions s’ha de fer ràpid, si s’aprova per Junta, aquesta es
reuneix cada dilluns i s’arriba a temps, si es fa pel Ple, que és mensual, seria molt més
lent i no s’arribaria. En el tema de convenis amb altres administracions o particulars
per calendari, també necessita una certa pressa, i es vol mantenir com en mandats

_____

anteriors i el tema dels projectes, es rebaixa la quantitat màxima que es pot aprovar
sense coneixement del Ple.
El regidor Sr. Campasol, en nom del grup CDC, diu textualment: “Justament pel que
justifica el Sr. Alcalde de la falta de temps i tenint en compte que el fet que els
projectes importants passin pel Ple, és la manera de garantir la transparència i
assegurar la participació, nosaltres demanem que aquest punt quedi sobre la taula per
poder debatre’l en un proper Ple i per aquest motiu, si no es així, votarem en contra
sense cap voluntat de desconfiança sinó per poder estudiar-lo correctament.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que l’abstenció és una confiança al
govern com sempre han fet, i el topall del milió d’euros és per assimilar a altres
ajuntaments que és una quantia més que raonable i estan satisfets, però queda molt
per treballar, i considera que el govern ha de ser àgil.
La regidora Sra. Ballester, en nom del grup CUP, saluda a tots i diu que se sumen a la
necessària oposició constructiva i participativa i esperen poder-ho demostrar. A
continuació diu textualment: “Nosaltres creiem en el Ple d’Arenys de Munt com el millor
instrument que tenim per representar la nostra col·lectivitat política i com a garantia de
què les decisions se sotmeten en tot moment als procediments democràtics. El Ple és
el reflex del pluralisme polític i és garantia de la nostra autonomia local.
Per això creiem que el Plens no s’han de buidar de competències, al contrari. Creiem
que als Plens se’ls ha de dotar del màxim reconeixement i de les eines oportunes
perquè s’hi puguin desenvolupar plenament les seves funcions.
És clar que l’activitat en els Plens s’hi ha de desenvolupar de forma eficaç i àgil; però
per sobre de tot s’hi ha de poder exercir plenament la pluralitat política. La
responsabilitat de què els plens siguin un instrument real i efectiu de participació, de
gestió transparent i de democràcia és de cadascun dels qui el configuren:
- La manera com les regidores que configuren el Ple exerceixen al seu dret a
prendre la paraula, duen a terme el debat, exerceixen el seu vot plenament
informat i conscient.
- La manera com es permet assistir als veïns i veïnes a aquest debat i com es
justifiquen les decisions, com s’obre el torn a escoltar la seva opinió.
- La manera com els qui integren el Ple es responsabilitzen d’exercir amb
respecte les funcions que ha de tenir i són conscients de les que no hi han de
tenir lloc.
No defugim d’aquestes responsabilitats delegant la competència a un grup no només
més reduït en nombre sinó també en representativitat de les ciutadanes del nostre
poble.
A les Juntes de Govern només tenen veu i vot menys d’un terç del nombre legal de
regidores i són nomenades i separades lliurement per l'alcalde. És cert que s’ha decidit
obrir-les al públic i convidar a la resta de regidores, però queda limitada la pluralitat en
les decisions i no es garanteix de manera sistemàtica que la informació corresponent
arribi de la manera que és necessària.
En definitiva, que en virtut d’aquesta eficàcia i agilitat es desproveeixi el Ple de les
seves competències ens sembla una mala solució a una qüestió a la que cal donar
una altra resposta, una resposta més en clau de compromís i convicció en la pluralitat
democràtica.
Dit d’una manera més senzilla:
- Convenis amb administracions i particulars
- Els preus públics
- Les subvencions
- Projectes d’obres d’1.499.000€
...s’han de conèixer i debatre públicament i les decisions al respecte les han de
prendre tots els càrrecs electes en representació de totes les vilatanes.

_____

Certament en el dia a dia de l’acció de govern es presenten moltes ocasions en què la
presa de decisions ha de ser ràpida o bé que sembla que tinguin poca transcendència
(al menys aparentment). Volem reconèixer aquesta realitat. Justament aquest caràcter
purament executiu és el que creiem que hauria de tenir la Junta de Govern, però cap
més!
És possible que es puguin ajustar i acurar aquestes delegacions a casos que tinguin
un caràcter més pràctic que polític i per això el que demanem és que aquest punt es
retiri o s’ajorni.
Volem que aquest debat entre l’eficiència i les garanties de participació i publicitat el
puguem dur a terme amb la necessària participació de tots els grups i el temps
suficient per exposar els arguments i els posicionaments al respecte. Creiem que ha
de ser a consideració de totes les regidores del Ple que es puguin fixar, si es vol,
alguns mínims executius pel quals sigui profitosa la delegació a la Junta de Govern.
Però, clarament, en cap cas la utilitat ha d’estar per sobre de les garanties
democràtiques, la representació i participació de tots els parers i la transparència en
els òrgans de decisió.
I si la proposta continua sent aquesta que tenim al davant, la CUP no vol delegar la
part de les competències i les responsabilitats conseqüents que té en aquest Ple i que
tenim representades en aquesta regidora.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Aquesta proposta per traspassar
competències del Ple a la Junta de Govern Local es podria arribar a entendre que va
en una línia d'agilització dels tràmits, especialment en aquells projectes que no arribin
a 1.000.000 d'euros. D'aquesta forma es poden alleugerir els Plens.
Tot i així hem de valorar que aquesta proposta no va en la línia d'apostar per una
major participació i d'informació en la presa de decisions. Tots hem pogut veure la
gran quantitat d'obres d'import inferior a 1.000.000 euros que s'han fet, i moltes altres
que potser es faran, i que la gran majoria són d'imports inferiors a aquest 1.000.000, i
tots hem pogut comprovar com la informació d'aquestes obres, tant als grups de
l'oposició com als vilatans, ha estat molt escassa per no dir nul·la.
Nosaltres volem poder participar en el procés de totes les obres que es facin al
municipi des d'un principi i no volem anar-nos assabentant per la rumorologia que
circula pel carrer.
En el Plens es pot debatre de forma pública i transparent i, perquè no, fer propostes
per millorar els projectes que es volen dur a terme. I no només ho podem fer els grups
polítics, també s'hauria de poder fer per part dels veïns i veïnes d'Arenys de Munt.
Nosaltres volem apostar per una informació transparent, veraç i contrastada.
Entenem que s'hagin de prendre decisions per afavorir els tràmits burocràtics, però és
molt evident que si volem apropar les decisions del consistori a la ciutadania s'han de
realitzar canvis que vagin en aquesta línia.
És per aquest motiu que ens abstindrem en aquest punt.”
El Sr. Alcalde diu que per la transparència no s’aposta, sinó que el govern és
transparent, i amb els canvis que es va fer al web van quedar com el 5è municipi més
transparent, també recorda que es faciliten les informacions en Internet de forma
pionera; aquestes delegacions han estat votades favorablement per grups com CIU de
forma tradicional i diu que la coherència s’agraeix. A més les actes de la Junta de
Govern estan a disposició de tots els grups una vegada són aprovades.
La regidora Sra. Ballester diu que agraeix que hagi tret el tema i que s’ha de poder fer,
també, autocrítica.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per sis vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez
i Camps, Na Àngels Castillo Campos, Na Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i

_____

Formatger i el regidor En Àngel Castillo i Vallcorba, dels grups ERC i PSC; tres
abstencions dels regidors En Ramon Planas i Freixas, En Josep Manel “Ximenis
“Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, del grup PP i com a regidors no
adscrits; i quatre vots en contra, dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc
Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, Na Fuensanta María Ballester i
Jiménez, dels grups CIU i CUP.

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIONS DEL PLE EN L’ALCALDE
El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta:
“Vist que la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, modifica
l’article 13 de la Llei 10/99, en el sentit de suprimir la necessitat de delegar
competències, donat que directament, la competència per a imposar sancions per les
infraccions de la Llei 10/1999 correspon:
"a) Als alcaldes, per la comissió d'infraccions de caràcter lleu.
b) Al ple de l'ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu."
Vist que la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, regula en el seu article 13 que: “El Govern pot delegar les
competències sancionadores als ajuntaments que ho sol·licitin.”
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Delegar, en base al que determina l’art. 51 del ROF, la competència del Ple
Municipal a l’Alcaldia per a la incoació i resolució dels expedients sancionadors per la
comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu relacionades amb la Llei 10/1999,
sobre gossos potencialment perillosos, per tal d’agilitzar la tramitació d’aquests i en les
mateixos termes que estableix l’Ordenança municipal de tinença d’animals.
Segon.- Donar publicitat d’aquesta delegació al BOP, al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i al web municipal.”
La regidora Sra. Sánchez diu textualment: “Aquesta proposta de delegar la
competència del Ple municipal a l’alcaldia per a la incoació i resolució dels expedients
sancionadors per a la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu sobre gossos
potencialment perillosos, per tal d’agilitzar la tramitació d’aquests expedients, es va
presentar per primera vegada en el Ple del 12-06-2014.
Entenem que és un tràmit necessari i que ve justificat en base a la normativa existent,
és per aquest motiu que votarem a favor. Tot i així demanaríem que se sigui el màxim
de transparent en tots els tràmits i que es posin les màximes facilitats a les persones
afectades per poder presentar els recursos que considerin escaients.”
El Sr. Alcalde diu que està clar que tots els regidors estan lligats a la transparència i ho
celebra.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per unanimitat dels tretze regidors que
formen en el Ple.

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN
ÒRGANS COL·LEGIATS.

_____

El Sr. Alcalde demana disculpes perquè hi ha molts nomenaments i diu, sobre
GUSAM, que segons els seus estatuts s’ha d’arribar a un total d’11 Conseller, això es
treballarà en els propers dies i de cara al Ple de setembre es definirà la totalitat del
consell de l’empresa i la proposta diu:
“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: ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA
CONSELL D’ESPORTS: MARTA DE LA IGLESIA I FORMATGER
CONSELL DE CULTURA: MARIA ANTÒNIA VILA I PAITUVÍ
CONSELL MUNICIPAL D'ENSENYAMENT: MARIA ANTÒNIA VILA I PAITUVÍ
CONSELL D’URBANISME: JOAN RABASSEDA I FERRER
CONSELL DE MEDI AMBIENT: JOAN RABASSEDA I FERRER
CONSELL DE SEGUIMENT DE LA RIERA: JOAN RABASSEDA I FERRER
CONSELL D’ACCIÓ SOCIAL I SOLIDARITAT: ÀNGELS CASTILLO I CAMPOS
CONSELL DE COMUNICACIONS I NOVES TECNOLOGIES: JOSEP SÀNCHEZ I
CAMPS
CONSELL D’ECONOMIA: JOSEP SÀNCHEZ I CAMPS
COMISSIÓ PARITÀRIA EN LES RELACIONS AMB ELS REPRESENTANTS DELS
TREBALLADORS: JOAN RABASSEDA I FERRER i ÀNGEL CASTILLO I
VALLCORBA
COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT: MARTA DE LA IGLESIA I FORMARGER i
ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA
FUNDACIÓ NOSTRA SENYORA DEL REMEI: 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: JOSEP SÀNCHEZ
I CAMPS
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: ÀNGELS CASTILLO I
CAMPOS
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS: JOSEP SÀNCHEZ I CAMPS
CONGIAC: JOSEP SÀNCHEZ I CAMPS
XARXA LOCAL DE CONSUM: MARTA DE LA IGLESIA I FORMATGER
ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA: JOAN RABASSEDA I FERRER
AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE
LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (AMTU): ÀNGEL CASTILLO I
VALLCORBA
XARXA CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: JOAN RABASSEDA I
FERRER

_____

SOCIETAT MERCANTIL DE CAPITAL ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL (GUSAM SA):
Es fa la primera proposta com a Consellers segons l’article 11 dels Estatuts de
l’esmentada Societat als regidors que a continuació es detallen:
-

Joan Rabasseda i Ferrer
Josep Sánchez i Camps
Àngels Castillo i Campos
Antònia Vila i Paituví
Àngel Castillo i Vallcorba

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. Ballester, en nom del grup CUP, diu que tenen interès i voluntat per
formar part del Consell del GUSAM i espera que estigui fet pel Ple setembre. Hi
votaran a favor.
El regidor Sr. Tarrés, en nom del grup CIU, diu textualment: “Gràcies Sr. Alcalde.
Aprofito la meva primera intervenció per saludar als regidors i regidores i a les
persones que ens estan escoltant, aquí a Can Borrell o a través de la ràdio.
Tenint en compte que s’ha fet la modificació corresponent en aquest punt, i se’ns ha
transmès la voluntat de tornar a debatre aquest punt més profundament en el proper
Ple municipal, el nostre vot serà favorable.”
El regidor Sr. Planas, en nom del grup PP, diu que tampoc s’estendrà en el tema
GUSAM, considera que tots els grups han de tenir representació a la societat, els hi
consta que s’està fent una bona feina i així ho han manifestat, són positius i escoltat el
compromís del govern municipal li donaran confiança i s’abstindran, però està content
que els grups de l’oposició estiguin a dins i espera que compleixin la seva paraula al
mes de setembre.
El Sr. Alcalde diu que quan dóna la confiança, s’absté, està encuriosit en què farà
quan voti a favor.
El regidor Sr. Jiménez, diu textualment: “Aquesta proposta de designació de
representants en els òrgans col·legiats és un acte que és obligat fer-lo perquè en tot
nou govern, molt més quan hi ha canvis, s'han de designar els seus nous
representants en tots els òrgans a on hi participa.
Per tant, estaríem davant d'una proposta purament protocol·lària en què els que
governen decideixen quins són els seus representants i en aquest sentit votarem a
favor.
Tot i així hi ha una qüestió que hem de posar a sobre de la taula i són els
representants del consistori a l'empresa municipal GUSAM.
En el Ple del 10 d'abril del 2014, fa un any i tres mesos, es va aprovar que el Consell
d'Administració de l'empresa GUSAM estaria format per 10 vocals del quals 5 serien
del govern i la resta serien dels grups de l'oposició i veïns del poble.
Hem escoltat el que se'ns ha comentat que es treballaria una proposta pel Ple de
setembre per incrementar els representants al Consell d'Administració ajustant-se al
que es va aprovar en aquell Ple i és per aquest motiu que nosaltres votarem a favor
donant un vot de confiança en aquest govern, esperant que el Consell d'Administració
de GUSAM estigui format per tots els vocals que vam aprovar el 10 d'abril del 2014.”

_____

El Sr. Alcalde diu que es complirà el que es va aprovar i hi estaran representats tots
els grups municipals.
El regidor Sr. Planas diu que una cosa és la intenció, però no farà vot favorable fins
que físicament tinguin representació a dins de la societat.
El Sr. Alcalde diu que haurà de votar el tema perquè passarà pel plenari.
Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per dotze vots a favor del senyor
alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez
i Camps, Na Àngels Castillo Campos, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i
Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluis Campasol i Terrats, En
Marc Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, Na Fuensanta María Ballester i
Jiménez, En Josep Manel “Ximenis “Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels
grups ERC, CIU, CUP, PSC i regidors no adscrits; i un vot en contra, del regidor En
Ramon Planas i Freixas, del grup PP.
8. 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 la resolució 173/15, de data 8/07/15:
“Constituït el nou Ajuntament en data 03/07/15, resulta necessari procedir a
l’establiment de la nova organització municipal, en particular, pel que fa referència a la
designació dels tinents d’alcalde.
Considerant el que determina l’art. 23.3 de la Llei 7/1985 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.2n.3r.4rt-

Tinent d’alcalde:
Tinent d’alcalde:
Tinent d’alcalde:
Tinent d’alcalde:

Josep Sánchez i Camps
Àngels Castillo Campos
Maria Antònia Vila i Paituví
Marta de la Iglesia i Formatger

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 174/15, de data 8/07/15, 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:
Josep Sánchez i Camps
Àngels Castillo Campos
Maria Antònia Vila i Paituví
Marta de la Iglesia i Formatger

-

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.

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 169/15, de data 3/07/15, s’han realitzat les següents delegacions:
“Primer.- Efectuar a favor del regidor ÀNGEL CASTILLO I VALLCORBA una delegació
específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:
-

Seguretat
Espai públic
Jovent

Les facultats genèriques que es deleguen són:
-

_____

Les referents a Seguretat incloent la coordinació de la Policia local, Mobilitat,
Espai Públic (manteniment, neteja, zones verdes, jardineria, enllumenat i
coordinació de la Brigada d’Obres i Serveis), i supervisió dels Equipaments
municipals; les referents a Joventut.

Les facultats específiques que es deleguen són:
-

-

Relacions amb el directiu local d’obres i serveis per a la coordinació dels treballs
en la via pública.
Coordinació del Casal de Joves l’Escorxador, autorització del seu ús i aprovació
de les corresponents liquidacions, bonificacions o exempcions, si s'escau.
Autorització d’ús de material inventariable depenent de la brigada d’obres.
Autorització de l'ús dels equipaments municipals i l'aprovació de les corresponents
liquidacions, bonificacions o exempcions, si s'escau.
Resolutòries en matèria d’ocupació de la via publica, de tallament de carrers
sense material, i l'aprovació de les corresponents liquidacions, bonificacions o
exempcions, si s'escau.
Resolutòries en matèria de senyalització urbana, queixes i reclamacions de la via
pública.
Presidència del Consell Municipal de Joventut.
Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en les
matèries delegades, amb càrrec als orgànics 320, 321, 330 i 430.

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.”
Per resolució 175/15, de data 8/07/15, s’han realitzat les següents delegacions:
“Primer.- Efectuar a favor del regidor JOSEP SÁNCHEZ I CAMPS una delegació
específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:
-

Coordinació
Economia
Transparència

Les facultats genèriques que es deleguen són:
-

Les referents a Promoció econòmica, Comerç i Turisme, i Promoció del Poble i
Fires; les referents a Comunicacions (servei de Premsa i Ràdio) i Noves
tecnologies; i les referents a Economia i la Hisenda municipal.

Les facultats específiques que es deleguen són:
-

_____

Coordinació del conjunt de serveis de l’ajuntament
Presidència del Consell Municipal d’Economia, Comunicacions
tecnologies
Presidència de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament
Presidència de la Comissió per a la Modificació del ROM

i

Noves

-

Servei de premsa, relacions amb Ràdio Arenys de Munt i coordinació del Butlletí
Municipal i del Web municipal
Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en les
matèries delegades, amb càrrec als orgànics 121, 230, 720 i 730.

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.”
Per resolució 176/15, de data 8/07/15, s’han realitzat les següents delegacions:
“Primer.- Efectuar a favor de la regidora MARTA ROSER DE LA IGLESIA
FORMATGER una delegació d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats
amb:
-

Esports
Sanitat
Gent gran

Les facultats genèriques que es deleguen són:
Les referents a Esports, Sanitat i Gent Gran, Coordinació d’Instal·lacions i activitats
esportives Municipals, Piscina Municipal, Consultori Municipal, Control de Qualitat de
l’Aigua, Esplai dels jubilats i Residència d’avis del patronat Verge del Remei.
Les facultats específiques que es deleguen són:
- Presidència del Consell Municipal d’Esports
- Presidència del Patronat Verge del Remei
Presidència de la Comissió de Serveis Personals
- Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en
les matèries delegades, amb càrrec als orgànics 620, 630 i 640.
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.”
Per resolució 177/15, de data 8/07/15, s’han realitzat les següents delegacions:

_____

“Primer.- Efectuar a favor de la Regidora MARIA ANTONIA VILA I PAITUVÍ una
delegació específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:
-

Ensenyament
Cultura
Festes

Les facultats genèriques que es deleguen són:
-

Les referents a Ensenyament, Cultura i Festes, relacions amb l’Escola Sant Martí,
Escola Sobirans, Institut Domènec Perramon, Escola bressol municipal La
Petjada, i relacions amb Biblioteca Municipal; coordinació de l'Aula Cultural i
activitats culturals a la Masia Can Borrell, així com l’organització de festes
populars al municipi.

Les facultats específiques que es deleguen són:
-

Presidència dels Consells Municipals d’Ensenyament i Cultura
Coordinació de l’Agenda d’Actes i events de l’Ajuntament
Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en les
matèries delegades, amb càrrec als orgànics 420, 820 i 830.

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.”
Per resolució 178/15, de data 8/07/15, s’han realitzat les següents delegacions:
“Primer.- Efectuar a favor de la regidora ÀNGELS CASTILLO I CAMPOS una
delegació d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb:
-

Benestar social
Convivència
Ocupació

Les facultats genèriques que es deleguen són:
-

Les facultats referents a Benestar Social, Convivència i Ocupació; Impuls de
l'activitat de foment vers el teixit associatiu; Participació ciutadana; Gestió dels
temes d’Igualtat de gènere, Cooperació Internacional i Civisme, Mediació
Ciutadana, Formació Laboral, Plans d’ocupació, Programes d’habitatge social i
desenvolupament del Reglament d’habitatges desocupats.

Les facultats específiques que es deleguen són:

_____

-

Presidència del Consell Municipal de Benestar Social
Presidència de la Comissió de Serveis Generals
Coordinació de les infraestructures de l’edifici Cotxeria
Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en
les matèries delegades, amb càrrec als orgànics 520, 521, 530 i 540.

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.”
En el cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat,
l’alcaldia assumirà la competència originària.

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les vint-i-una hores i set minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari, CERTIFICO.

_____

