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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL  DIA  13  DE  JULIOL  

DE 2015 NÚM. 09/2015 

 

 

ASSISTENTS: 

 

Alcalde:    Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC 

Regidors:    Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC 

                      Sra. Esther Laso i Esteban del grup municipal d’ERC 

      Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC 

                   Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC 

Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU 

                Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU 

                Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez del grup municipal de CIU 

                 Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU 

     Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC 

                  Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC 

                  Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC 

                   Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC 

                 Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC 

Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA 

Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA 

Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P. 

 

A la Roca del Vallès, essent les 20.00 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de 

Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil i 

Gutiérrez, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que sotasigna 

secretari, Antoni Peralta i Garcerá, prèvia comprovació del quòrum legal necessari del 

nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, amb l’assistència 

de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la Sessió Plenària 

Extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores. 

 

 

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia 

indicat a la convocatòria: 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

A) Assumptes de tràmit 

 

A.1. Aprovació de l’acta de la sessió de constitució de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 

2015. 

 

B) Assumptes en matèria d’organització  

 

B.1. Constitució del grups polítics municipals. 

 

B.2. Periodicitat de les sessions ordinàries del ple i de les juntes de govern local. 

 

B.3. Dació de compte de la resolució per la qual es distribueix els regidors en la mesa del 

ple. 
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B.4. Dació de compte per la qual es nomena als tinents d’alcalde. 

 

B.5. Dació de compte de les delegacions de l’alcaldia als regidors dels corporació. 

 

B.6. Dació de compte de la resolució d’alcaldia en què es constitueix la junta de govern 

local. 

 

B.7. Creació de la comissió informativa general,  de la comissió especial de comptes, de la 

comissió informativa especial de territori i planificació urbanística, de la comissió 

informativa especial d’organització interna i participació ciutadana i de la comissió 

tècnica municipal de patrimoni. 

 

B.8. Establiment del règim de dedicació dels membres de la corporació, retribucions, 

indemnitzacions i assignacions econòmiques per als grups polítics municipals.  

 

B.9. Nomenament de representants de l’ajuntament en els òrgans col·legiats. 

 

 

Sr. Alcalde.- Donem inici del ple quan són les 20 hores. El ple extraordinari de la 

Corporació.  

 

 

A) Assumptes de tràmit 

 

A.1. Aprovació de l’acta de la sessió de constitució de l’Ajuntament del dia 13 de juny de 

2015. 

 

Sr. Alcalde.- Hi ha diferents assumptes de tràmit. Assumpte de tràmit el punt A-1 és el tema 

de l’aprovació de l’acta anterior. No sé si algú té alguna cosa a dir. Algú vol fer algun 

comentari. Sí, Sr. César Alcalá. 

 

Sr. Alcalá.- Bona nit o bona tarda. S’hauria de rectificar perquè posa que jo vaig prometre 

i és jurar. 

 

Sr. Alcalde.- Val, el secretari, si us plau que prengui nota que ens comenta el Sr. Alcalá que 

ell va jurar i que ... bé, al haver aquesta puntualització, prenem nota i la passem a votació 

tenint en compte que farem aquesta esmena? Correcte? Doncs la passem a votació 

 

S’aprova per unanimitat.  

 

 

Se sotmet l’esborrany de l’acta a votació, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents 

 

 

B) Assumptes en matèria d’organització  

 

B.1. Constitució del grups polítics municipals. 

 

Sr. Alcalde.- Bé, passem al punt B, d’assumptes en matèria d’organització. La constitució 

dels grups municipals. Aquí els diferents grups municipals tenen la diferent composició.  

 

Grup polític municipal: Esquerra Republicana de Catalunya  
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 Sr. Albert Gil i Gutiérrez 

 Sr. Jordi Fortí i Gurgui 

 Sra. Esther Laso i Esteban 

 Sra. Roser Moreno i Sánchez 

 Sr. Xavier del Villar i Berenguel 

Com a portaveu serà: el Sr. Jordi Fortí i Gurgui 

 Suplents del portaveu : la Sra. Esther Laso i la segona suplent la Sra. Roser Moreno i 

Sánchez. 

 

El Grup polític municipal del PSC 

 

 El Sr. Carles Fernández Pérez 

 El Sr. Francisco Garcia Lorenzana 

 El Sr. Julio Caña Fernández 

 La Sra. Assumpta López Roig 

 La Sra. Caterina Palma Rovira 

 

Com a portaveu el Sr. Carles Fernández Pérez 

I com a suplent el Sr. Francisco Garcia Lorenzana i com a segon suplent la Sra. Caterina 

Palma Rovira. 

 

Grup polític municipal: Convergència i Unió. 

 

 El Sr. Rafael Ros i Penedo 

 El Sr. Manuel Álvarez Herrera 

 La Sra. Maria del Carmen Díaz Rodríguez 

 La Sra. Marta Pujol i Armengol 

 

El Portaveu serà el Sr. Rafael Ros i Penedo 

El Suplent el  Sr. Manuel Álvarez Herrera i la segona suplent, la Sra. Marta Pujol Armengol. 

 

 

Grup polític municipal: Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa - 

Entesa. 

 

 El Sr. Daniel Martín Oller 

 El Sr. Andrés Hidalgo Aragón 

 

Com a titular el Sr. Daniel Martín Oller 

I com a suplent el Sr. Andrés Hidalgo Aragón. 

 

Grup polític municipal: Partit Popular de Catalunya. 

La Composició és el Sr. César Alcalá Giménez 

I el portaveu, lògicament, és el Sr. César Alcalá Giménez  

 

Aquí posem que en el mínim temps possible els grups municipals prèvia sol·licitud a 

l’alcaldia, ens podem demanar la disponibilitat d’un local.  

 

Establir una adreça de correu electrònic per a cadascun dels grups i establir que els 

membres de la Corporació que adquireixen aquesta condició en posterioritat a la sessió 

constitutiva hauran d’incorporar-se en el grup municipal, mitjançant el mateix procés que 

hagi seguit per fer la seva creació. 
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Algú vol comentar alguna cosa? 

 

Algun dels portaveus ? Bé, doncs passaríem a votació  

 

Sí, aprovat per unanimitat  

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per unanimitat, l’acord que, literalment, diu: 

 

“Atès que, després de la constitució de l’ajuntament de La Roca del Vallès, els 

diferents regidors han expressat la seva voluntat sobre el grup polític municipal en 

què es volen integrar, designant el portaveu titular i suplent del respectiu grup, 

mitjançant escrit adreçat al president de la Corporació. 

 

D’acord amb el que estableix a l’article 50 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, i l’article 23 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que té conferides, proposa al ple 

l’adopció dels següents, 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Acordar la creació dels següents grups polítics municipals, per al millor 

funcionament dels òrgans de Govern de la Corporació, els quals estaran integrats 

pels següents regidors. 

 

- Grup polític municipal: Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 

municipal. 

o Composició: 

 Sr. Albert Gil i Gutiérrez 

 Sr. Jordi Fortí i Gurgui 

 Sra. Esther Laso i Esteban 

 Sra. Roser Moreno i Sánchez 

 Sr. Xavier del Villar i Berenguel 

o Portaveu: 

 Titular: Sr. Jordi Fortí i Gurgui 

 Suplents: Sra. Esther Laso i Esteban i Sra. Roser Moreno i 

Sánchez. 

- Grup polític municipal: Grup Municipal Socialista 

o Composició: 

 Sr. Carles Fernández Pérez 

 Sr. Francisco Garcia Lorenzana 

 Sr. Julio Caña Fernández 

 Sra. Assumpta López Roig 

 Sra. Caterina Palma Rovira 

o Portaveu: 

 Titular: Sr. Carles Fernández Pérez 

 Suplents: Sr. Francisco Garcia Lorenzana i Sra. Caterina Palma 

Rovira. 

- Grup polític municipal: Convergència i Unió. 

o Composició: 

 Sr. Rafael Ros i Penedo 
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 Sr. Manuel Álvarez Herrera 

 Sra. Maria del Carmen Díaz Rodríguez 

 Sra. Marta Pujol i Armengol 

o Portaveu: 

 Titular: Sr. Rafael Ros i Penedo 

 Suplents: Sr. Manuel Álvarez Herrera i Sra. Marta Pujol 

Armengol. 

 

- Grup polític municipal: Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa - Entesa. 

o Composició: 

 Sr. Daniel Martín Oller 

 Sr. Andrés Hidalgo Aragón 

o Portaveu: 

 Titular: Sr. Daniel Martín Oller 

 Suplents: Sr. Andrés Hidalgo Aragón. 

- Grup polític municipal: Partit Popular de Catalunya. 

o Composició: 

 Sr. César Alcalá Giménez 

 

o Portaveu: 

 Titular: Sr. César Alcalá Giménez  

 

SEGON.- Facilitar al més aviat possible un espai a l’Ajuntament per a ús dels Grups 

municipals. Mentre no s’habiliti el local els Grups podran fer ús de locals municipals, 

prèvia sol·licitud i autorització de l’Alcaldia, i sempre de conformitat amb les 

disponibilitats del local. 

 

TERCER.- Establir una adreça electrònica de cadascun dels Grups municipals 

vinculada a la pàgina Web de l’Ajuntament per atenció dels ciutadans. 

 

QUART.- Establir que els membres de la Corporació que adquireixin aquesta 

condició amb posterioritat a la seva sessió constitutiva, hauran d’incorporar-se a un 

grup municipal mitjançant el mateix procediment que s’ha seguit per a la seva 

creació (és a dir, mitjançant dirigit al President de la Corporació, que es presentarà 

a la Secretaria de la Corporació, amb indicació de la seva voluntat de fer dita 

incorporació, segons la normativa vigent aplicable).” 

 

B.2. Periodicitat de les sessions ordinàries del ple i de les juntes de govern local. 

 

Sr, Alcalde.- El punt B-2 de l’ordre del dia, periodicitat de les sessions ordinàries del ple i de 

les juntes de govern local.  

 

Arribem a l’acord de que la Corporació ha d’establir les sessions ordinàries dels plens que 

es convocaran en caràcter ordinari i que tindran lloc el darrer dijous no festiu de cada 2 

mesos senars a les vint hores a la sala de plens o al lloc habilitat en l’efecte. Aquí hi ha una 

diferència horària l’altre dia que teníem una reunió i que, en principi,  es va veure per totes 

les parts la possibilitat d’avançar aquest horari. Establir que les sessions ordinàries de la 

Junta de govern local que es convocaran  amb caràcter ordinari, tindran lloc el primer, 

tercer i cinquè dijous de cada mes, si s’escau un cinquè, que no siguin ni festius i de cada 

mes de l’any a les 18 hores, perdó a la sala de comissions i després facultar a l’alcalde a 

no convocar sessions ordinàries del ple i de la junta de govern local que, en aquest cas, 
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coincidirien només les juntes de govern local, ja que els plens són els senars en el mes 

d’agost, pel tema del període vocacional.  

 

El quart és comunicar aquest acord a tots els regidors i regidores afectats i als caps dels 

diferents serveis municipals per al seu coneixement i efectes. Algú té alguna cosa a dir? Sr. 

Dani Martín, en nom d’Iniciativa. 

 

Sr. Martín.- Buenas tardes. A ver, nosotros lo que ya dijimos en el anterior pleno de 

organización del año 2011 y lo que hemos dicho siempre, hacer 6 plenos al año que es lo 

que nos lleva el hecho de marcar un pleno cada 2 meses significa que acabamos 

haciendo 4, 5 o 6 plenos más de carácter extraordinario, por lo tanto, nosotros creemos 

que deberíamos hacer un pleno ordinario cada mes y como esto parece ser que no es la 

voluntad del equipo de gobierno igual que tampoco fue la voluntad del equipo de 

gobierno. Lo único que pediríamos es lo mismo que ya pedimos y que no se llevó a cabo 

que es que todos los plenos que se convoquen con carácter extraordinario tengan la 

fórmula de ordinario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, al menos, ya que no vamos a 

hacer un pleno ordinario cada mes, en estos extraordinarios que salgan se permita que el 

público pueda hacer todas las preguntas pertinentes sobre ese pleno. Es lo que sería, 

creemos, lo transparente y lo democrático en este mandato que ha empezado. Gracias 

 

Sr. Alcalde.-Algú més vol intervenir? Sí, Sr. Fernández 

 

Sr. Fernández.- Nosaltres això ho portem dient no el mandat passat, sinó 2 mandats 

anteriors. Va ser una proposta la de fer plens bimensuals des del 2007 i vostès no ho 

entenen, per tant, la mateixa continuïtat de la manca de facilitats tant als grups 

municipals com als ciutadans, les mantenen igual, per tant, comencen amb absoluta 

continuïtat respecte els governs anteriors, cosa que no és de sorprendre. Nosaltres no hi 

estem d’acord. Votarem en contra. No només pensem que s’hauria de deixar, sinó que 

tots els plens haurien de permetre tenir mocions i per poder fer això, l’única manera és 

permetre que siguin ordinaris els plens mensuals, per tant, mantenen la manera de 

treballar i tot el que s’anava parlant de parets de vidre, és el primer moment en què les 

parets de vidre es transformen ja en parets de pedra i, per tant, la transparència comença 

per fets com aquests, per tant, no estan sent rigorosos amb el que vostès van dir, cosa 

tampoc no sorprenent.  

 

Sr. Gil.- Gràcies. Agafant les paraules del Sr. Dani Martín, jo, hem començat amb aquest 

mateixa mensualitat, és a dir, amb les mateixes bimensualitats. És una cosa que hem 

cregut ara mateix per temes interns, però que no hem de descartar la possibilitat de 

passar-los. Això és una cosa que, en tot cas, la deixaríem per parlar-ho més endavant. 

Agraeixo també la seva proposta i de totes maneres, el que sí que dic és que bé, en cas 

que la possibilitat aquesta que vostè em comenta sigui correcta, cosa que ara mateix 

desconec. Si hi ha la possibilitat que en ple extraordinari, el públic, faci les preguntes una 

vegada, com sempre, acabat el ple  en sí, doncs ja li dic jo que qualsevol ple extraordinari 

que es faci, doncs l’alcalde obrirà un torn de paraula i així ho farem. L’altra cosa la farem 

amb estudi i així també li comunicarem i gràcies.  Nosaltres també va en el mateix sentit la 

resposta cap al portaveu del PSC i ho farem així. Gràcies. .. no?, doncs passem  a votació. 

 

No he sentit el ...val perfecte. Són 10 vots favorables i 7 nos. 

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per 10 vots favorables, manifestats pels regidors 

dels grups municipals d’ERC, de CIU i del PP i 7 vots en contra, manifestats pels regidors 

dels grups municipals del PSC i d’ICV-EUIA,  l’acord que, literalment, diu: 
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“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 

233/2015, de 30 de març el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou 

Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent a 

l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.  

 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 46.2 a) de  la Llei 7/85, de 2 

d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 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, el Ple i la Junta de Govern Local poden celebrar sessions 

ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar sessió ordinària  del Ple com a 

mínim cada dos mesos als Ajuntaments dels municipis d’una població entre 5.000 i 

20.000 habitants i les de la Junta de Govern Local amb una periodicitat quinzenal, 

en concordança amb les facultats de decisió que a aquests efectes atorga a 

l’Ajuntament l’article 99 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el text Refós de la Llei Municipal abans esmentada. 

 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 38 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les 

previsions contemplades en les Lleis anteriorment esmentades, proposa al Ple de 

l'Ajuntament l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es 

convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc el darrer dijous, no festiu, de cada  

dos mesos senars, a les 20:00 hores, en el Saló de Plens de l'Ajuntament, o lloc 

habilitat a l’efecte. 

 

SEGON.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es 

convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc el primer, tercer o cinquè (si escau) 

dijous de cada mes, que no siguin festius, de cada mes de l’any, a les 18 hores, a la 

Sala de Comissions. 

 

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a no convocar les sessions ordinàries del Ple i de la 

Junta de Govern Local del mes d’agost, com a conseqüència del període 

vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com 

per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries bimensuals o 

quinzenals del Ple i de la Junta de Govern Local, en el primer cas, que podrà ser 

dins del mateix mes de la celebració, i en el segon, podrà dins de la mateixa 

setmana, quan el dia fixat sigui festiu, es trobi inclòs en un període vacacional, o 

que per motius de força major sigui impossible la seva celebració 

 

QUART.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors i Regidores afectats/des i als 

Caps dels diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes.” 

 

 

B.3. Dació de compte de la resolució per la qual es distribueix els regidors en la mesa del 

ple. 

 

Sr. Alcalde.-  Bé, en el punt de l’ordre del dia número 3, dació de compte de la resolució 

per la qual es distribueix els regidors en la mesa del ple. Aquí hi ha situació diguem-ne una 

situació que estem col·locats d’una manera diferent. És la voluntat meva de poder en la 
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propera comissió informativa d’un ple que puguem parlar tots els portaveus dels grups i 

que es pugui debatre allà, que crec que seria l’opció d’intentar arribar a un acord per 

part de tots els grups polítics que estiguem tots i en cas que així sigui i s’arribi a un acord 

com això es fa per resolució d’alcaldia, faria una resolució d’alcaldia modificant aquesta 

situació actual. Això vol dir intentar arribar a un acord, repeteixo. Hem d’arribar a un 

acord. No és una imposició ni per part nostra ni per part de qui faci una altra proposta 

perquè si l’altra proposta l’haguéssim d’agafar també com a una imposició, doncs seria 

impossible arribar a cap mena d’acord. No sé si algú vol dir alguna cosa.  

 

Sr. Martín.- Nosotros en aras de la buena voluntad y demás que es lo que estamos 

intentando mantener aquí. Yo lo que haría es dejar el tema este sobre la mesa, no votarlo 

y ya lo hablaremos en la próxima comisión informativa, en la próxima. Yo creo que 

tampoco debe ser tan difícil que nos pongamos de acuerdo los 5 grupos que estamos. A 

ver, tampoco estoy tan mal al lado de Marta ni siquiera al lado de César. Quiero decir 

que es un tema más formal, es un tema más de coherencia de disposición. Yo creo que 

no lo deberíamos de votar porque si no entramos en un … 

 

Sr. Alcalde.- És que això no es vota.  

 

Sr. Martín.- Pues entonces me callo. 

 

Sr. Alcalde.- no, no ni molt menys. Vull dir que això és una resolució d’alcaldia i, per tant, jo 

deia en aquest sentit que en cas, no, no cap problema, encantat del seu comentari i ho 

faríem, ho faríem així i intentaríem arribar a algun acord possible que ens pugui fer que 

estiguem tots més còmodes.  

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, els regidors queden assabentats de la resolució d’alcaldia 

núm.  842/2015, la qual literalment diu:  

 

“Atès que, d’acord amb el disposat a l’article 89 del Reial Decret 2568/1986, de 28 

de novembre, correspon a l’Alcalde en la seva condició de President del Ple, 

prèvia consulta amb els portaveus dels grups municipals, la distribució d’escons a 

la Sala de Plens, tenint preferència els membres de la llista que hagués obtingut un 

nombre més gran de vots i procurant que la col·locació dels grups facilitin l’emissió 

i recompte dels vots.  

 

Vista l’actual composició de l’Ajuntament, i un cop fetes les consultes pertinents 

amb els portaveus dels diferents grups municipals. 

 

DISPOSO 

 

Primer.- La distribució dels escons a la Sala de Plens serà la següent: 

 

 La presidència estarà ocupada per l’alcalde. 

 

A banda i banda de l’alcalde se situaran els regidors d’ERC. 2 al costat dret 

i 2 al costat esquerra. 

 

Els regidors del grup municipal de CIU se situaran a continuació dels regidors 

d’ERC del cantó esquerra de l’alcalde. 

 

Els regidors del grup municipal d’ICV-EUIA seuran a continuació dels 

regidors del grup municipal de CIU  
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Els regidors del grup municipal del PSC seuran a continuació dels regidors 

d’ERC del cantó dret de l’alcalde. 

 

El regidor del grup municipal del PP se situarà a continuació del regidor del 

grup municipal del PSC.” 

 

B.4. Dació de compte per la qual es nomena als tinents d’alcalde. 

 

Sr. Alcalde.- Dació de compte pel la qual es nomena als tinents d’alcalde.  

 

.Primer tinent d'alcalde: Sr. Rafael Ros i Penedo  

.Segon tinent d'alcalde: Sr. Jordi Fortí i Gurgui 

.Tercer tinent d’alcalde: Sr. Manuel Álvarez i Herrera 

.Quart tinent d’alcalde: Sr. Esther Laso i Esteban 

.Cinquè tinent d’alcalde: Sr. Maria Carmen Díaz i Rodríguez 

 

Establim que en cas d’absència, vacant o per malatia o qualsevol altra impossibilitat que  

Alcaldia, les atribucions i competències que li reconeix la legislació vigent podrien ser 

desenvolupades pels tinents d'alcalde amb l’ordre correlatiu de nomenament. 

 

A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme municipal, 

establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant el tinent d'alcalde 

o tinents d’alcalde que hagi d’assumir les seves competències. 

 

Si no s’efectués aquesta designació, de forma expressa, aquesta Alcaldia serà substituïda 

pel primer tinent d’alcalde i, en el seu defecte, per la resta de tinents d’alcalde, 

respectant la prelació establerta. 

 

Algun comentari?  

 

Bé doncs donem per informat aquest punt 

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, els regidors queden assabentats de la resolució d’alcaldia 

núm.  843/2015, la qual literalment diu:  

 

“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 

233./2015, de 30 de març, el qual fou publicat al BOE en data 31 de març de 2015,  

el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari 

procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la 

designació dels Tinents d'Alcalde. 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 53.2 i 55 

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, la designació dels tinents d’alcalde és 

competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament, 

mitjançant Decret, d’entre els membres de la Junta de Govern Local. 

 

Aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga la legislació vigent, amb 

data de 9 de juliol d'enguany, ha procedit a la designació dels membres de la 

Junta de Govern Local mitjançant Resolució d’Alcaldia. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la 

legislació anteriorment esmentada 

HE RESOLT: 

 

PRIMER.- Nomenar Tinents d'Alcalde, amb efectes del dia d'avui, als Regidors 

membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, els quals 

substituiran aquesta Alcaldia per l’ordre que a continuació s’indica, en els casos de 

vacant, absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat: 

 

.Primer tinent d'alcalde: Sr. Rafael Ros i Penedo  

.Segon tinent d'alcalde: Sr. Jordi Fortí i Gurgui 

.Tercer tinent d’alcalde: Sr. Manuel Álvarez i Herrera 

.Quart tinent d’alcalde: Sr. Esther Laso i Esteban 

.Cinquè tinent d’alcalde: Sr. Maria Carmen Díaz i Rodríguez 

 

SEGON.- Establir que en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra 

impossibilitat d’aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix 

la legislació vigent i, en especial, l’ordenació de pagaments i l’autorització de 

talons bancaris, seran desenvolupades pels Tinents d'Alcalde, de conformitat amb 

l’ordre correlatiu de nomenament. 

 

TERCER.- A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme 

municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant 

el tinent d'alcalde o tinents d’alcalde que hagi d’assumir les seves competències. 

 

Si no s’efectués aquesta designació de forma expressa, aquesta Alcaldia serà 

substituïda pel primer tinent d’alcalde i, en el seu defecte, per la resta de tinents 

d’alcalde, respectant la prelació establerta en el punt primer de la part resolutiva 

del present acord, els quals hauran de donar compte  a la resta de la Corporació, 

sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde Accidental més d’un 

d’ells. 

 

QUART.- Comunicar aquest Decret als tinents d'alcalde, fent-los constar que 

hauran de mantenir informada aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves 

atribucions com a Alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni 

modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni 

atorgar-ne altres de noves. 

 

CINQUÈ.- Remetre la present Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la 

Província per a la seva publicació, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia 

següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde.  

 

SISÈ.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d’aquesta resolució en la propera 

sessió extraordinària d’organització que es realitzi. “ 

 

B.5. Dació de compte de les delegacions de l’alcaldia als regidors dels corporació. 

 

Sr. Alcalde.- El punt B-5 és dació de compte de les delegacions d’alcaldia i les  regidories 

dels corporació. 
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Aquí també farem esment de 2 modificacions que haurem de tenir presents. Aquí, primer 

hem resolt el tema de les àrees de secretaria i serveis jurídics. El regidor de Serveis Jurídics 

seré jo mateix, la regidoria de Recursos Humans també i la regidoria de Serveis Generals 

també seria en aquest cas per a mi. 

 

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat tindríem  

 

 Regidoria d’Obres i Serveis del Sr. Jordi Fortí  

 Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Planejament del Sr. Rafael Ros  

 Regidoria de Plans, Projectes i Obres Municipals del Sr. Rafael Ros  

 Regidoria de Medi ambient, Sr. Rafael Ros  

 

 

Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Sr. Jordi Fortí la regidoria del mateix nom. 

 

 

Àrea de Serveis Econòmics, la  regidoria d’Hisenda, el Sr. Manuel Álvarez                

 

 

Àrea de Servei i Atenció a les persones 

 

 Regidoria de Serveis Socials i Gent Gran i Sanitat, la Sra. Esther Laso 

 Regidoria de Participació, Comunicació i Transparència, el Sr. Xavier del Villar 

 Regidoria d’Educació, la Sra. Roser Moreno 

 Regidoria de Cultura, el Sr. Xavier del Villar 

 Regidoria de Joventut, la Sra. Roser Moreno 

 Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme i aquí hauríem 

d’esmenar que hi ha hagut, no ha sortit el tema d’Inserció Laboral. 

  

El tema de la regidoria de Salut Pública, la Sra. Mari Carmen Díaz 

 

La regidoria d’Esports recaurà una part en mi mateix i l’altre part que seria Esports Escolars i 

de Base, en la Sra. Roser Moreno 

 

A l’Àrea de Qualitat i Millora Contínua. Aquí posa regidoria de Millora de Qualitat i Millora 

Contínua. Aquest primer Millora no hi hauria de ser i hauria de posar regidoria de Qualitat i 

Millora Contínua, el regidor seria el Sr. Manuel Álvarez 

 

La regidoria de Noves Tecnologies, també seria pel Sr. Manuel Álvarez.  

 

Llavors aquí ja aniríem a efectuar a favor dels regidors que es detallen les següents 

delegacions específiques de les atribucions: 

 

Alcalde: regidoria de Serveis Jurídics, de Recursos Humans, de Serveis General i d’Esports 

 

El Sr. Jordi Fortí i Gurgui: d’Obres i Serveis, de Seguretat Ciutadans i Mobilitat 

 

La Sra. Esther Laso i Esteban: de Serveis Socials i Gent Gran i Sanitat  

 

La Sra. Roser Moreno i Sánchez: d’Educació, de Joventut, d’Esports Escolars i de Base  

 

El Sr. Xavier del Villar i Berenguel de Participació, comunicació, imatge i transparència i de 

Cultura 
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El Sr. Rafael Ros i Penedo: d’Urbanisme, Habitatge i Planejament, de Plans, Projectes i 

Obres Municipals, de Medi ambient.   

 

El Sr. Manuel Álvarez i Herrera: d’Hisenda i Serveis Econòmics i aquí  tornem a tenir la 

mateixa errada i, per tant, de Qualitat i Millora Contínua i de Noves Tecnologies. 

 

La Sra.  Marta Pujol, regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme 

 

La Sra. Maria Carmen Díaz i Rodríguez, regidora de Salut Pública. 

 

Bé, aquí, l’alcaldia es reserva la regidoria de Serveis Jurídics, de Recursos Humans i de 

Serveis Generals i la d’Esports. 

 

I nomenar a la Sra. Mari Carmen Diaz i el Sr. Jordi Fortí i Gurgui regidors adjunts pe 

assumptes relatius a la torreta i a Santa Agnès de Malanyanes respectivament. 

 

Algú vol intervenir. Algú té alguna cosa? No? Doncs ho donem per explicat 

 

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, els regidors queden assabentats de la resolució d’alcaldia 

núm.  844/2015, la qual literalment diu:  

 

“Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 

233/2015, de 24 de març  i constituït el nou ajuntament el passat dia 13 de juny de 

2015, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació 

municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li són 

confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del Règim local, en la seva nova redacció actual, en concordança amb 

l’article 53.3 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 i altra legislació 

concordant, procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de competències 

en favor de diferents regidors i regidores. 

 

Atès que de conformitat amb la legislació a la qual s’ha fet referència 

anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions en els 

membres de la Junta de Govern Local, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits 

previstos per l’article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases de règim local, per 

l’article 53.3 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 i per l’article 13 de la llei 

30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de 

procediment administratiu comú, en la qual es regulen les competències de 

l’Alcaldia que no poden ser objecte de delegació. 

 

Atès que, a més a més, aquesta Alcaldia també pot conferir delegacions especials 

per a encàrrecs específics a favor de qualsevol regidor i regidora, encara que no 

pertanyi a la junta de govern local. 

 

 Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc 

conferides 

 

HE RESOLT 
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PRIMER.- Distribuir a efectes d’organització funcional, l’ajuntament en les següents 

àrees :  

 

1. ÀREA DE SECRETARIA I SERVEIS JURÍDICS  

Regidoria de Serveis Jurídics      Alcalde 

Regidoria de Recursos Humans      Alcalde 

Regidoria de Serveis Generals      Alcalde 

 

2. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

Regidoria d’Obres i Serveis      Jordi Fortí  

Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Planejament  Rafael Ros  

Regidoria de Plans, Projectes i Obres Municipals   Rafael Ros  

Regidoria de Medi ambient      Rafael Ros  

 

3. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT  

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Mobilitat    Jordi Fortí  

 

4. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS   

Regidoria d’Hisenda i Serveis Econòmics    Manuel Álvarez                

 

5. ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES  

Regidoria de Serveis Socials i Gent Gran i Sanitat  Esther Laso 

Regidoria de Participació, Comunicació i Transparència  Xavier del Villar 

Regidoria d’Educació      Roser Moreno 

Regidoria de Cultura       Xavier del Villar 

Regidoria de Joventut      Roser Moreno 

Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Consum  Marta Pujol 

i Turisme   

Regidoria de Salut Pública     Mari Carmen Díaz 

Regidoria d’Esports      Alcalde 

Regidoria d’Esports Escolars i de Base    Roser Moreno 

 

6. ÀREA DE QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA  

Regidoria de Millora de Qualitat i Millora Contínua  Manuel Álvarez 

Regidoria de Noves Tecnologies      Manuel Álvarez 

 

SEGON.- Efectuar a favor dels regidors que es detallen les següents delegacions 

específiques d’atribucions : 

 

Alcalde: 

Regidoria de Serveis Jurídics   

Regidoria de Recursos Humans 

Regidoria de Serveis General 

Regidoria d’Esports 

 

Regidor Sr. Jordi Fortí i Gurgui: 

Regidoria d’Obres i Serveis  

Regidoria de Seguretat Ciutadans i Mobilitat 

 

Regidora Sra. Esther Laso i Esteban 

Regidoria de Serveis Socials i Gent Gran i Sanitat  

 

Regidora Sra. Roser Moreno i Sánchez 
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Regidoria d’Educació  

Regidoria de Joventut 

Regidoria d’Esports Escolars i de Base  

 

Regidor Sr. Xavier del Villar i Berenguel 

Regidoria de Participació, comunicació, imatge i transparència 

Regidoria de Cultura 

 

Regidor Sr. Rafael Ros i Penedo 

Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Planejament. 

Regidoria de Plans, Projectes i Obres Municipals 

Regidoria de Medi ambient   

 

Regidor Sr. Manuel Álvarez i Herrera: 

Regidoria d’Hisenda i Serveis Econòmics 

Regidoria de Millora de Qualitat i Millora Contínua  

Regidoria de Noves Tecnologies  

  

Regidora Marta Pujol Armengol 

Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme 

 

Regidora Maria Carmen Díaz i Rodríguez  

Regidora de Salut Pública  

 

TERCER.- La delegació general de competències a favor dels esmentats regidors a 

la qual abans s’ha fet referència comporta la signatura  de propostes d’acord i 

propostes de resolució que siguin necessàries per a l’execució de l’esmentada 

delegació o consultar si legalment es pot fer. 

 

QUART.- L’Alcaldia es reserva la regidoria de Serveis Jurídics, la de Recursos 

Humans, la de Serveis Generals i la d’esports.  

 

CINQUÈ- Nomenar a la Sra. Maria Carmen Díaz i Rodríguez i el Sr. Jordi Fortí i Gurgui, 

regidors adjunts pels assumptes relatius a la Torreta i a Santa Agnès de Malanyanes 

respectivament. 

 

Aquesta delegació específica no portarà inherent cap facultat resolutòria, 

corresponent l’esmentada facultat de resolució al regidor que ostenti la delegació 

de l’àrea d’adscripció, circumscrivint-se les funcions dels regidors adjunts a l’estudi, 

proposta i execució de la matèria relacionada amb els seu àmbit d’actuació. 

 

SISÈ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 

d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un 

altre òrgan o regidor. 

 

SETÈ.- De conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia 

següent a la data de notificació d’aquest Decret als regidors afectats, i seran de 

caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia.  

 

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors 

delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les 
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competències delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se 

a aquests efectes exercitada la potestat d’avocació en base a la present 

resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit. 

 

VUITÈ.- Procedir a l’adaptació de l’organigrama estructural, així com la RLT, si 

s’escau, que requereixi aquesta nova organització funcional, per la seva qualitat i 

sostenibilitat. 

 

NOVÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 

competència delegada de forma tàcita, si en el termini de les 24 hores següents 

no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 

 

DESÈ.- Donar compte en el ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui 

lloc, i publicar el seu text en el Butlletí oficial de la província i en el butlletí 

d’infomació municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre.” 

 

B.6. Dació de compte de la resolució d’alcaldia en què es constitueix la junta de govern 

local. 

 

Sr. Alcalde.- El punt B-6 la dació de compte de la resolució d’alcaldia en què es 

constitueix la junta de govern local. 

 

Bé, la junta de govern local quedarà presidida per mi mateix, els vocals seran:  

 

Sr. Rafael Ros i Penedo 

Sr. Jordi Fortí i Gurgui 

Sr. Manuel Álvarez i Herrera 

Sr. Esther Laso i Esteban 

Sra. Maria Carmen Díaz i Rodríguez 

  

La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries el primer, tercer i cinquè 

dijous, si s’escau, no festius de cada mes, a les 18.00 hores, en les dependències de 

l’Ajuntament, sempre que la periodicitat ... 

 

Facultar a l’Alcalde per a no convocar les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de 

Govern Local del mes d’agost, com a conseqüència del període vacacional 

 

“EN MATÈRIA DE PERSONAL: 

 

1.- L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la 

plantilla aprovats pel Ple i les seves modificacions. 

 

2.- L’aprovació de les Bases de les proves per a la selecció del personal funcionari i 

laboral,  i pels concursos de provisió de llocs de treball. 

 

EN MATERIA URBANÍSTICA: 

 

1.- L’aprovació de llicències d’obres majors. 

 

2.- L’aprovació dels instruments de planejament, de desenvolupament del 

planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com dels instruments de 

gestió urbanística i dels projectes d’urbanització, així com les seves modificacions. 
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3.- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva 

contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost de l’exercici, així com 

les seves modificacions. 

 

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: 

 

1.- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi la 

quantitat de 60.101,21 Euros i no superi el 10% dels pressupost ordinari. [...] 

 

EN MATÈRIA DE PATRIMONI: 

 

1.- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost ni 3.005.060,52 Euros, així com l’alienació del patrimoni que 

no superi el percentatge ni la quantia indicada, en els supòsits següents: 

- La de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupost. 

- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic quan la seva 

alienació no estigui prevista en el pressupost. 

- Arrendament de béns patrimonials. 

 

EN MATÈRIA ECONÒMICA: 

 

1.- El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost 

aprovat que comportarà l’autorització, la disposició de despeses i el 

reconeixement d’obligacions fins al límit dels percentatges i quanties delegades 

per a la contractació i l’aprovació de factures i certificacions d’obra i serveis. 

 

2.- Atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 Euros i acceptació de 

subvencions d’import inferior a 60.101,21 Euros. 

 

3.- La concertació d’operacions de crèdit quan la competència correspongui a 

l’Alcalde. 

 

EN MATÈRIA ADMINISTRATIVA: 

 

1.- L’aprovació de convenis interadministratius o amb entitats públiques quina 

competència no correspongui al Ple de l’Ajuntament. 

 

Les altres competències que se li atribueixin en els reglaments i ordenances 

municipals i les que li siguin delegades de forma concreta i expressa pel Ple o 

l’Alcaldia. 

 

CINQUÈ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern 

Local en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de 

ser delegades en cap altre òrgan. [...] 

 

SISÈ.- Aquestes delegacions, d’acord amb l’article 44.2 del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic [...] 

 

SETÈ.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i als Caps dels diferents 

Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes. 
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VUITÈ.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí 

d’Informació Municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Real 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre [...]” 

 

És donar compte de totes aquestes resolucions, els caps dels diferents departaments 

municipals per al seu coneixement i efectes i publicar aquesta resolució en el butlletí 

Oficial de la Província i en el butlletí d’informació municipal en compliment del que 

disposa l’article 42.2 del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

És donar compte de totes aquestes  resolucions. Si algú vol intervenir? 

 

Sr. Fernández.- Perdó, només hi ha un error perquè parla de un cop celebrades les 

eleccions locals de 24 de maig de 2011...al començament, a la primera frase de la 

resolució, un cop celebrades les eleccions locals de 24 de maig de 2011 i si no 

m’equivoco van ser al 2015. 

 

Sr. Alcalde.- Té tota la raó, els que ens hem equivocat som nosaltres a l’hora de transcriure 

aquesta informació i així ho modificarem. Gràcies. 

 

Alguna altra observació?  

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, els regidors queden assabentats de la resolució d’alcaldia 

núm.  845/2015, la qual literalment diu:  

 

“Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat dia 24  de maig de 2011, i 

constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova 

organització municipal, en particular, a la constitució de la Junta de Govern Local, 

en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local reconeix a aquesta Entitat. 

 

De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, en 

concordança amb els articles 48.1.b) i 54.1 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 i altra legislació complementària, en aquest Municipi és obligatòria la 

constitució de la Junta de Govern Local, pel fet de tenir una població de dret 

superior a 5.000 habitants, corresponent a l’Alcalde la determinació del nombre de 

membres de la mateixa i els regidors que han de posseir tal condició. 

 

Atesa la possibilitat de la delegació de les atribucions legals de l’alcalde amb la 

finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió, de conformitat amb el que 

disposa l’article 21.3 i 23.4, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local, en concordança amb les previsions de la legislació autonòmica 

de règim local contingudes en l’art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 

amb l’article 25. c) del Reglament Orgànic Municipal, i art. 43 i següents del 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals de 28 

de novembre de 1986 i amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la 

gestió.  

 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que li confereix la legislació 

esmentada 
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RESOL: 

 

PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de 

caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres següents: 

 

 President: L'Alcalde,  

 Vocals: Sr. Rafael Ros i Penedo 

Sr. Jordi Fortí i Gurgui 

Sr. Manuel Álvarez i Herrera 

Sr. Esther Laso i Esteban 

Sra. Maria Carmen Díaz i Rodríguez 

 

SEGON.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries el primer, 

tercer i cinquè dijous, si s’escau, no festius de cada mes, a les 18.00 hores, en les 

dependències d'aquest Ajuntament, sempre que aquesta periodicitat la ratifiqui el 

Ple de l’Ajuntament a l’empara del que disposa l’article 99 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril. 

 

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a no convocar les sessions ordinàries del Ple i de la 

Junta de Govern Local del mes d’agost, com a conseqüència del període 

vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com 

per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries bimensuals o 

quinzenals del Ple i de la Junta de Govern Local, en el primer cas, que podrà ser 

dins del mateix mes de la celebració, i en el segon, podrà dins de la mateixa 

setmana, quan el dia fixat sigui festiu, es trobi inclòs en un període vacacional, o 

que per motius de força major sigui impossible la seva celebració 

 

QUART.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar 

assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, 

ostentarà, per delegació d’aquesta, les competències següents: 

 

EN MATÈRIA DE PERSONAL: 

 

1.- L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la 

plantilla aprovats pel Ple i les seves modificacions. 

 

2.- L’aprovació de les Bases de les proves per a la selecció del personal funcionari i 

laboral,  i pels concursos de provisió de llocs de treball. 

 

EN MATERIA URBANÍSTICA: 

 

1.- L’aprovació de llicències d’obres majors. 

 

2.- L’aprovació dels instruments de planejament, de desenvolupament del 

planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com dels instruments de 

gestió urbanística i dels projectes d’urbanització, així com les seves modificacions. 

 

3.- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva 

contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost de l’exercici, així com 

les seves modificacions. 
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EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: 

 

1.- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi la 

quantitat de 60.101,21 Euros i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 

ni, en tot cas, els 6.010.121,04 Euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva 

durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les 

seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 

pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada. La delegació comprendrà les 

modificacions contractuals i les actualitzacions i revisions de preus, així com dels 

cànons, en el seu cas. 

 

EN MATÈRIA DE PATRIMONI: 

 

1.- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost ni 3.005.060,52 Euros, així com l’alienació del patrimoni que 

no superi el percentatge ni la quantia indicada, en els supòsits següents: 

- La de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupost. 

- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic quan la seva 

alienació no estigui prevista en el pressupost. 

- Arrendament de béns patrimonials. 

 

EN MATÈRIA ECONÒMICA: 

 

1.- El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost 

aprovat que comportarà l’autorització, la disposició de despeses i el 

reconeixement d’obligacions fins al límit dels percentatges i quanties delegades 

per a la contractació i l’aprovació de factures i certificacions d’obra i serveis. 

 

2.- Atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 Euros i acceptació de 

subvencions d’import inferior a 60.101,21 Euros. 

 

3.- La concertació d’operacions de crèdit quan la competència correspongui a 

l’Alcalde. 

 

EN MATÈRIA ADMINISTRATIVA: 

 

1.- L’aprovació de convenis interadministratius o amb entitats públiques quina 

competència no correspongui al Ple de l’Ajuntament. 

 

Les altres competències que se li atribueixin en els reglaments i ordenances 

municipals i les que li siguin delegades de forma concreta i expressa pel Ple o 

l’Alcaldia. 

 

CINQUÈ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern 

Local en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de 

ser delegades en cap altre òrgan. 

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta 

delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en 

la part expositiva, del text següent: 

 

“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 

de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde 

d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret ...... de data ......” 
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Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia 

com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir 

informada de l’exercici de la delegació, i seran immediatament executius i 

presumptament legítims. 

 

SISÈ.- Aquestes delegacions, d’acord amb l’article 44.2 del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a 

l’adopció d’aquesta resolució, sens perjudici de la seva publicació al BOP, i tindran 

caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat d’avocació per aquesta Alcaldia.  

 

SETÈ.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i als Caps dels diferents 

Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes. 

 

VUITÈ.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí 

d’Informació Municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Real 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 

NOVÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 

convoqui per donar compliment al que preveu l'article 38 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 

 

B.7. Creació de la comissió informativa general,  de la comissió especial de comptes, de 

la comissió informativa especial de territori i planificació urbanística, de la comissió 

informativa especial d’organització interna i participació ciutadana i de la comissió 

tècnica municipal de patrimoni. 

 

Sr. Alcalde.- Bé, en aquest punt B-7. Aquest sí que és un punt de votació. Aquí tenim la 

votació de la comissió informativa general de la comissió informativa general, de la 

comissió especial de comptes, de de la comissió informativa especial de territori i 

planificació urbanística, de la comissió informativa especial d’organització interna i 

participació ciutadana i de la comissió tècnica municipal de patrimoni.  

 

Bé, aquí , com vostès veuran, en aquest demanem que tots els grups polítics portin el tema 

de presentar el seu representant titular, suplent, suplent del titular i així ho hem de fer tots 

els partits polítics. 

 

El vot de cadascun del membres de la comissió informativa general tindrà valor ponderat 

en funció de la representació que ostenti cada grup. A la comissió general informativa, hi 

podran assistir, amb veu, però sense vot, tots els membres de la Corporació. 

 

En aquest cas, com he fet abans, no llegiré tots els punts. Els hi demanem que ens puguin 

facilitar aquesta informació a tots els grups polítics i així poder-la tramitar . 

 

Doncs aquí, en aquest cas, sí que hem de passar-ho a votació. Passem-ho a votació 

 

10 favorables i 7 abstencions  

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per 10 vots favorables, manifestats pels regidors 

dels grups municipals d’ERC, de CIU i del PP i 7 abstencions, manifestats pels regidors dels 

grups municipals del PSC i d’ICV-EUIA,  l’acord que, literalment, diu: 
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“Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 

233/2015, de 30 de març el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou 

Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb el que disposen l’article 60.3 

del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i del règim local de Catalunya, a la creació i composició de les 

comissions Informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb 

l’objecte de dotar-lo d’òrgans complementaris de participació i control de 

caràcter assessor. 

 

L’existència necessària d’aquestes Comissions als municipis de més de 5.000 

habitants deriva de l’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local, que estableix que tots els grups polítics integrants de la 

Corporació tenen dret a participar, mitjançant la presencia de regidors 

pertanyents als mateixos, als òrgans complementaris de l’Ajuntament que tinguin 

per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a 

la decisió del Ple o que es refereixin al seguiment de la gestió de l’alcalde, la junta 

de govern local i els regidors que ostentin delegacions, sens perjudici de les 

facultats de control que corresponen al Ple. 

 

Pel que fa a les comissions informatives especials l’article 124.3 del ROF disposa:  

 

“son comisiones informativas especiales las que el pleno acuerde constituir 

para un asunto concreto, en consideración a sus características especiales 

de cualquier tipo”  

 

Pel que fa a la seva extinció, continua el mateix article dient  : “ Estas 

comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminada 

o informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo 

plenario que las creó dispusiera otra cosa”  

 

Quant a la composició de les comissions informatives especials, l’article 125 

ROF preveu que a l’acord de la seva creació, s’hi determinarà la composició 

concreta de les mateixes, tenint en compte les següents regles:  

 

a. “El Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de todas 

ellas; sin embargo, la Presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier 

miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la 

correspondiente elección efectuada en su seno. 

b. Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode 

a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 

representados en la Corporación. 

c. La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la 

Corporación que deban formar parte de la misma en representación de 

cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al 

Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, 

de igual forma, un suplente por cada titular.” 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa, correspon al 

Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes 

Comissions Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de 

permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, 
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com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar temes 

específics. 

 

Atès que en conformitat amb la normativa esmentada, aquestes Comissions han 

d’estar integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que 

formen part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest 

Ajuntament, tenint tots ells dret a participar-hi. 

 

Per tot això que, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 60.3 

del Decret Legislatiu 2/2003 i els articles 123 i següents del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, proposa al Ple 

de l'Ajuntament, l’adopció dels següents 

ACORDS 

 

PRIMER.- Crear les comissions Informatives de caràcter permanent següents: 

 

1) Comissió Informativa General  

2) Comissió Especial de Comptes.  

SEGON.- Crear les comissions informatives especials següents:  

1) Comissió informativa especial de territori i planificació urbanística. 

2) Comissió informativa especial d’organització interna i participació ciutadana  

3) Comissió tècnica municipal de patrimoni 

TERCER.- La Comissió Informativa General estarà integrada pels membres següents: 

 

 President: L'alcalde o regidor en qui delegui. 

 Vocals: 

 

o ............................................, representant titular del 

grup municipal ERC-AM 

 

o ............................................, representant suplent del 

grup municipal ERC-AM 

 

o ................................................., representant titular del 

grup municipal de CiU 

 

o ..............................., representant suplent del grup 

municipal de CiU 

    

o ......................................., representant titular del Grup 

Municipal PSC-PM 

 

o ..........................................., representant suplent del 

grup municipal PSC-PM 
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o .........................................., representant titular del grup 

municipal ICV-EUIA-E 

 

o ............................................, representant suplent del 

grup municipal ICV-EUIA-E 

 

 

o .............................................., representant del grup 

municipal P.P 

 

 Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

El vot de cadascun dels membres de la Comissió Informativa General tindrà valor 

ponderat en funció de la representació que ostenti cada grup. 

A la Comissió Informativa General hi podran assistir amb veu però sense vot tots els 

membres de la Corporació. 

 

QUART.- La Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels membres següents: 

 

 President: L'alcalde o regidor en qui delegui. 

 Vocals:    

o ............................................, representant titular del 

grup municipal ERC-AM 

 

o ............................................, representant suplent del 

grup municipal ERC-AM 

 

o ................................................., representant titular del 

grup municipal de CiU 

 

o ..............................., representant suplent del grup 

municipal de CiU 

    

o ......................................., representant titular del Grup 

Municipal PSC-PM 

 

o ..........................................., representant suplent del 

grup municipal PSC-PM 

 

o .........................................., representant titular del grup 

municipal ICV-EUIA-E 

 

o ............................................, representant suplent del 

grup municipal ICV-EUIA-E 

 

 

o .............................................., representant del grup 

municipal P.P 

 

 Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
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El vot de cadascun dels membres de la Comissió Especial de Comptes tindrà valor 

ponderat en funció de la representació que ostenti cada grup. 

 

CINQUÈ.- La comissió informativa especial de territori i planificació urbanística estarà 

integrada pels membres següents: 

 

 President: L'alcalde o regidor en qui delegui. 

 Vocals:    

 

o ............................................, representant titular del 

grup municipal ERC-AM 

 

o ............................................, representant suplent del 

grup municipal ERC-AM 

 

o ................................................., representant titular del 

grup municipal de CiU 

 

o ..............................., representant suplent del grup 

municipal de CiU 

    

o ......................................., representant titular del Grup 

Municipal PSC-PM 

 

o ..........................................., representant suplent del 

grup municipal PSC-PM 

 

o .........................................., representant titular del grup 

municipal ICV-EUIA-E 

 

o ............................................, representant suplent del 

grup municipal ICV-EUIA-E 

 

 

o .............................................., representant del grup 

municipal P.P 

 

 Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

SISÈ.- La comissió informativa especial d’organització interna i participació ciutadana 

estarà integrada pels membres següents: 

 

 President: L'alcalde o regidor en qui delegui. 

 Vocals:    

 

o ............................................, representant titular del 

grup municipal ERC-AM 
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o ............................................, representant suplent del 

grup municipal ERC-AM 

 

o ................................................., representant titular del 

grup municipal de CiU 

 

o ..............................., representant suplent del grup 

municipal de CiU 

    

o ......................................., representant titular del Grup 

Municipal PSC-PM 

 

o ..........................................., representant suplent del 

grup municipal PSC-PM 

 

o .........................................., representant titular del grup 

municipal ICV-EUIA-E 

 

o ............................................, representant suplent del 

grup municipal ICV-EUIA-E 

 

 

o .............................................., representant del grup 

municipal P.P 

 

 Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

SETÈ.- La comissió tècnica municipal de patrimoni estarà integrada pels membres 

següents: 

 

 President: L'alcalde o regidor en qui delegui. 

 Vocals:    

 

o ............................................, representant titular del 

grup municipal ERC-AM 

 

o ............................................, representant suplent del 

grup municipal ERC-AM 

 

o ................................................., representant titular del 

grup municipal de CiU 

 

o ..............................., representant suplent del grup 

municipal de CiU 

    

o ......................................., representant titular del Grup 

Municipal PSC-PM 
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o ..........................................., representant suplent del 

grup municipal PSC-PM 

 

o .........................................., representant titular del grup 

municipal ICV-EUIA-E 

 

o ............................................, representant suplent del 

grup municipal ICV-EUIA-E 

 

 

o .............................................., representant del grup 

municipal P.P 

 

 Secretari: El secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

VUITÈ.-La Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que li atribueix 

l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 

concordança amb l'article 212 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

NOVÈ.- Les funcions de la Comissió Informativa General seran l'estudi i dictamen previ 

dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de 

l'Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan aquests òrgans actuïn per delegació 

d'aquell, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin de la 

competència del Ple de la Corporació, quan l'òrgan competent els sol·liciti el 

dictamen. 

 

A l’efecte del control i seguiment de la gestió dels òrgans als quals anteriorment s’ha fet 

referència, es reconeix el dret de tots els Regidors membres de les Comissions 

Informatives a poder consultar, directament i personalment, els llibres de resolucions i els 

llibres d’actes de la Junta de Govern Local, custodiats a la Secretaria de la Corporació. 

 

DESÈ.- La Comissió Informativa General celebrarà reunions ordinàries cada dos 

mesos, d'acord amb les particularitats que, en execució de les seves previsions, 

estableixi en la seva sessió constitutiva, podent celebrar sessions extraordinàries quan el 

seu President ho decideixi, o quan ho sol·liciti la quarta part, almenys, del nombre legal 

de membres. 

 

El seu funcionament s’ajustarà al que preveu el Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

administratiu comú, en tots aquells aspectes no declarats inconstitucionals per la 

Sentència del Tribunal Constitucional 50/1999, de 6 d’abril i, supletòriament, pel que 

preveuen els articles 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals. 

 

ONZÈ.- Les funcions de la comissió informativa especial de territori i planificació 

urbanística seran, principalment, l’estudi per a la revisió del Pla General d’Ordenació 

Urbanística municipal en els termes que preveuen els articles 20.1 c) de la Llei 7/0985, 

de 2 d’abril, el 60.4 del Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya i 

l’article 124.3 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals. 
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DOTZÈ.- Les funcions de la comissió informativa especial d’organització interna i 

participació ciutadana són augmentar l’eficàcia dels serveis públics municipals i 

millorar el principi de transparència de l’administració, revelant un compromís de 

l’Ajuntament davant els ciutadans i les ciutadanes per fomentar la participació 

democràtica en els assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional 

i conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 

Humans a la Ciutat.  

 

TRETZÈ.- La comissió Tècnica municipal de patrimoni té com a missió controlar les 

actuacions sobre els béns i conjunts catalogats i el seu entorn definit, així com vetllar 

pel compliment adequat de l’esperit, les directrius i els objectius del pla especial. 

 

CATORZÈ.- Comunicar aquest acord als diferents grups municipals, fent-los constar que 

hauran de designar els seus representants en cada comissió, notificant-ho a l’alcaldia 

d'aquesta Corporació dins del termini d'una setmana a comptar des de l'adopció 

d'aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per, mitjançant Decret, procedir al 

seu nomenament.” 

 

B.8. Establiment del règim de dedicació dels membres de la corporació, retribucions, 

indemnitzacions i assignacions econòmiques per als grups polítics municipals.  

 

Sr. Alcalde.- Passem al punt número 8. Aquest punt número 8 és l’establiment del règim de 

dedicació dels membres de la corporació, retribucions, indemnitzacions i assignacions 

econòmiques per als grups polítics municipals.  

 

Aquí, les retribucions. La meva mateix, la meva retribució anual serà de 43.097,18 € per a 

una dedicació del 100%. 

 

Aquí tindrem diferents retribucions. El Sr. Rafael Ros i Penedo, com a primer tinent 

d’alcalde, regidor d’Urbanisme, Habitatge i Planejament, regidor de Plans i Projectes i 

Obres Municipals  i regidor de Medi Ambient. Té un sou anual de 39.249,21€. 

 

El Sr. Jordi Fortí i Gurgui, com a  segon tinent d’alcaldia, regidor d’Obres i Serveis i regidor 

de Seguretat Ciutadans i Mobilitat de  23.114,30€ bruts anuals. 

 

El Sr. Manel Álvarez Herrera, tercer tinent d’alcaldia, regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics 

regidor de Qualitat i Millora Contínua, regidor de Noves Tecnologies, amb una retribució 

de 23.114,30€ bruts. 

 

Les retribucions aquestes estan sotmeses al règim que estableix el tema de l’article 75 de 

la llei 7/1985. 

 

Regidors amb dedicació parcial inferior a 20 hores són la resta dels regidors de l’equip de 

govern, seria la Sra. Esther Laso i Esteban, quarta tinenta d’alcaldia i regidora de Serveis 

Socials, Gent Gran i Sanitat.  

 

La Sra. Roser Moreno i Sánchez, regidora de joventut, d’Esport Escolar i de Base. 

 

El Sr. Xavier del Villar i Berenguel, regidor de Participació, comunicació, imatge i 

transparència i regidor de Cultura 
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La Sra. Maria Carmen Díaz Rodríguez, cinquena tinenta d’alcaldia i regidora de Salut 

Pública  

 

La Sra. Marta Pujol i Armengol, regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Consum i 

Turisme i Inserció Laboral. Aquí també ho hauríem de canviar. 

 

Aquestes retribucions són brutes. Aquest import, en aquest cas, són de 7.487,90 € bruts 

anuals.  

 

Per assistència a les sessions de Ple  125 € bruts per Ple per a cada regidor que no sigui de 

l’equip de govern  i també s’estableix que els grups polítics municipals cobraran una 

dotació econòmica de 125  € mensuals per cada regidor electe i de 125  € mensuals per 

cada grup municipal 

 

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de 

qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 

actius fixos de caràcter patrimonial, etc. 

 

Volen intervenir? Sr. Dani Martín Oller?  

 

Sr. Martín.- Sí, esto como es el pleno de siempre, el primero siempre volver a repetir lo 

mismo.  

 

A ver, nosotros en este punto votaremos favorablemente diciendo exactamente lo mismo 

que dijimos en el pleno de 2011. Nosotros creemos que todas aquellas personas que se 

dedican a lo público deben tener una retribución digna y del tiempo al que se dedica a 

esta actividad.  

 

Evidentemente, hoy día no está de moda el hecho de que aquel que se dedica a lo 

público tenga una retribución digna y eso lo que está empobreciendo la actividad 

política.  

 

Nosotros creemos que son estas asignaciones ajustadas. Son las mismas, si no recuerdo 

mal a los últimos 12 años o algo parecido y por lo tanto, no las vemos abusivas. 

 

De todas formas, también diremos la misma apostilla de siempre. Yo, particularmente, 

creo que cuando tu retribuyes a alguien con un salario 100, estás intentando que ese al 

cual estás retribuyendo con 100, devuelva al que le está pagando mucho más de lo que 

le paga y, por lo tanto, en teoría debería devolver más de ese 100. Si estás retribuyendo a 

alguien con 50, digamos que la capacidad de esa persona ya no es la misma que la de 

100. Quiero decir que si nosotros en lo público, lo que hacemos es retribuir menos a 

aquellos que se dedican a lo público, tendremos, normalmente o personas que lo hacen 

de una manera altruista o a aquellas personas que no tienen ninguna salida o actividad 

que le pueda dar esa retribución. 

 

Dicho esto, también diremos que por ese mismo argumento, dentro de 4 años nos 

sentaremos y nos gustaría que este equipo de gobierno, hiciera una auditoria de gestión 

para ver si realmente estos salarios, por no llamarlo de otra manera, han sido realmente 

eficientes para el municipio y que han conseguido, con el trabajo que significa y el 

esfuerzo que significa esta retribución, ha sido una reversión mucho más importante que el 

gasto que ha soportado el municipio. Gracias y espero que lo aceptéis. 

 

Sr. Alcalde.- Molt bé. Algú vol dir alguna cosa? Endavant  
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Sr. Hidalgo- Bé, quan estava repassant els números. Bé els regidors i regidores que tenen 

una dedicació parcial inferior a 20 hores no queda molt ben especificat si rebran aquest 

import 7.487,90 €, independentment de que treballin vint hores o que treballin una a la 

setmana. No queda clar. És aquest import si treballen 20 hores o és la part proporcional si 

treballen 10 hores a la setmana. 

 

Sr. Alcalde.- Sí, en aquest punt sempre s’ha portat amb el mateix tema, no s’ha marcat 

una dedicació en el que jo, com a mínim, he pogut veure. Evidentment, no seria normal 

que fessin 20 hores. Pot ser que n’acabin fent més, eh? però, com a mínim, no els podem 

marcar 20 hores obligatòries o el que sigui, degut al tema també del que estaran retribuïts 

respecte a d’altra gent que sí que, com a mínim,  té aquestes 20 hores setmanals, per tant, 

no és la mateixa proporció. Evidentment, sabem que la dedicació serà molt gran i 

entenem que ningú farà una hora i que més d’un en farà més de 20 en èpoques puntuals. 

No s’ha marcat, precisament, per això, 20 hores seria el 50 % de la dedicació de l’alcalde i 

amb això hi ha una retribució més alta i no hem volgut marcar uns horaris així perquè 

entenem que cadascú ja és prou responsable i més amb unes quantitats així perquè al 

final, 7.000 € bruts anuals no és una quantitat diguem-ne perquè la gent es posi aquí 

precisament per poder-se enriquir ni res, sinó que és per poder dedicar  part de la seva 

vida, doncs a poder ser regidors i poder facilitar les coses dels nostres veïns.  

 

Bé, passaríem a votació el punt B-8 

 

Sí, 12 vots favorables i 5 abstencions. Queda aprovat  

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per 12 vots favorables manifestats pels regidors 

dels grups municipals d’ERC, de CIU, d’ICV-EUIA i del PP i 5 abstencions, manifestades pels 

regidors del grup municipals del PSC  l’acord que, literalment, diu: 

 

“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de 

30 de març el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament, es pot 

procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta 

Corporació, així com del seu règim de retribucions i indemnitzacions. 

Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local,  en concordança amb l'article 166 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, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de 

percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de 

dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i 

condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per la 

concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part,  així 

com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l’exercici del càrrec. 

 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Text Refós abans esmentat 

els Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar d'una infraestructura mínima de mitjans 

materials i personals per a l'exercici del càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals 

d'aquest Ajuntament, i a la vista del que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

requereix assignar-los una dotació econòmica de caràcter mensual, que contindrà un 

component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del seu nombre de 

membres, que no podrà destinar-se per aquests al pagament de remuneracions de 

personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin 

constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 

proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.-  Establir que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen, 

exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva i parcial per les següents hores 

setmanals que s’indiquen i, en el seu cas, seran donats d’alta al règim corresponent de la 

Seguretat Social. 

  

 Sr. Albert Gil i Gutiérrez, alcalde, dedicació exclusiva. 

 Sr. Rafael Ros i Penedo, primer tinent d’alcalde, dedicació parcial de 31,87 hores 

setmanals. 

 Sr. Jordi Fortí i Gurgui, dedicació de 20,11 hores setmanals. 

 Sr. Manuel Álvarez i Herrera, dedicació de 20,11 hores setmanals. 

 

Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves 

funcions en règim de dedicació exclusiva i parcial, en funció de les atribucions delegades 

i assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les quals es percebran 

en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants 

corresponents a les mensualitats de juny i desembre. 

 

1. ALCALDE 

 

Nom        Retribucions  

 

- SR. ALBERT GIL I GUTIÉRREZ     43.097,18 € bruts anuals. 

 

 

2.- TINENTS D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ PARCIAL 

 

Nom i Càrrec       Retribucions  

 

- SR. RAFAEL ROS I PENEDO                                                    39.249,21€ bruts anuals. 

  Primer tinent d’alcaldia  

  Regidor d’Urbanisme, Habitatge i planejament 

  Regidor de Plans i Projectes i Obres Municipals  

  Regidor de Medi Ambient. 

   .  

- SR. JORDI FORTÍ I GURGUI     23.114,30€ bruts anuals. 

  Segon tinent d’alcaldia 

  Regidor d’Obres i Serveis  

  Regidor de Seguretat Ciutadans i Mobilitat 

 

 

- SR. MANUEL ÁLVAREZ I HERRERA    23.114,30€ bruts anuals. 

  Tercer tinent d’alcaldia 

  Regidor d’Hisenda i Serveis Econòmics 

  Regidor de Qualitat i Millora Contínua  

  Regidor de Noves Tecnologies  
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La percepció d’aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’article 75 de la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

 

3.- REGIDORS AMB DEDICACIÓ PARCIAL INFERIOR A 20 HORES SETMANALS 

 

 

Els següents regidors amb règim de dedicació parcial inferior a 20 hores setmanals 

percebran una retribució anual de 7487,90 €: 

 

SRA. ESTHER LASO I ESTEBAN 

Quarta tinenta d’alcaldia  

Regidora de Serveis Socials i Gent Gran i Sanitat  

 

SRA. ROSER MORENO I SÁNCHEZ 

Regidora d’Educació  

Regidora de Joventut 

Regidora d’Esports Escolars i de Base  

 

SR. XAVIER DEL VILLAR I BERENGUEL 

Regidor de Participació, comunicació, imatge i transparència 

Regidor de Cultura 

 

SRA. MARIA CARMEN DÍAZ RODRÍGUEZ 

Cinquena tinenta d’alcaldia  

Regidora de Salut Pública  

 

SRA. MARTA PUJOL I ARMENGOL 

Regidora de Promoció Econòmica, Comerç, Consum,  Turisme i Inserció Laboral 

 

Tercer.- Establir a favor dels membres de la Corporació que no siguin de l’equip de govern, 

el règim d'indemnitzacions següent: 

 

 Per assistència a les sessions de Ple  ........... 125 € bruts per a cada Ple que es realitzi. 

 

Quart.- Establir a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació econòmica per 

l’import següent: 

 

a) 125  € mensuals per cada regidor electe. 

 

b) 125  € mensuals per cada grup municipal. 

 

Aquesta dotació no podrà destinar-se al pagament de remuneracions de personal de 

qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 

actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat específica que els 

Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho sol·liciti, en els 

termes previstos en la legislació vigent  

 

Cinquè.- Establir  a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les 

despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental 

d’aquestes. 
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Sisè.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents grups polítics municipals, i als 

regidors i regidores afectats, fent constar a aquells que han estat designats per a 

desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació parcial, que s'entendrà acceptat 

aquest règim si l’afectat no manifesta res al respecte dins del termini de les 24 hores 

següents a la seva notificació.”      

 

B.9. Nomenament de representants de l’ajuntament en els òrgans col·legiats. 

 

Sr. Alcalde.- Bé, i aquí el punt B-9 és el nomenament de representants de l’ajuntament en 

els òrgans col·legiats de l’Ajuntament. La llista és bastant llarga, els ho vaig llegint. Les 

juntes de compensació del SPR3 de Santa Agnès Est, Junta de Compensació, les llegiré 

juntes, de Vilalba, de Can Jorn, de Can Masseguer, doncs en aquestes el titular seré jo 

mateix i el suplent el Sr. Rafael Ros i Penedo. 

 

Els consell escolars, tant de l’Escola Bressol la Torreta . Bé, els diferents consells escolars, la 

Sra. Roser Moreno... on és, és que m’he perdut, sí és que he canviat, he canviat... 

 

Junta de Compensació, perdó, n’hi havia més, de Vallderiolf, de Can Borrell, de la UA-9, 

de la  UA-19, en aquestes també seré jo mateix el titular i el Sr. Rafael Ros i Penedo el 

suplent. 

 

La Junta d’Usuaris d’Aprofitament del Riu Mogent, el Sr. Rafael Ros i Penedo. 

El Consorci de la Conca del Riu Besòs, el Sr. Rafael Ros. 

Consorci per la Gestió de Residus Sòlids, el Sr. Rafael Ros. 

Consorci del Parc Serralada Litoral, jo mateix. 

Associació Defensa Forestal, el Sr. Rafael Ros i Penedo. 

Consorci LocalRed, El Sr. Manuel Álvarez  

Consorci Televisió Digital Local, el Sr. Xavier del Villar 

Consorci Hospitalari de Catalunya, el Sr. Rafael Ros. 

Consorci DO Alella, la Sra. Marta Pujol 

Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la regió metropolitana de 

Barcelona (AMTU), el Sr. Jordi Fortí 

 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Sra. Esther Laso  

Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, jo mateix i com a suplent el Sr. Rafael Ros 

 

I aquí doncs el Consell Escolar del CEIP Pilar Mestres, del CEIP de la Torreta, del CEIP 

Mogent, de l’IES la Roca, del CEIP Santa Agnès, Consell Escolar Municipal, Consell Escolar 

de l’Escola Bressol Les Orenetes i del l’escola bressol de la Torreta, la Sra. Roser Moreno 

Sánchez. 

 

El Consell de Participació del Centre de Residència i Centre de Dia “Vallderiolf”, la Sra. 

Esther Laso. 

 

I el Consell de participació del Centre de l’Àrea d’Atenció Diürna, també la Sra. Esther 

Laso. 

 

La Comissió Municipal de Delimitació, jo mateix, com a primer suplent el Sr. Rafael Ros i 

com a segon suplent el Sr. Jordi Fortí. Un tècnic a designar per part de l’alcalde i el 

secretari de la Corporació.  

 

La taula de participació social del centre penitenciari, la Sra. Roser Moreno   
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Taula de Participació Social del Centre Penitenciari de Quatre Camins, la Sra. Roser 

Moreno   

Escola de Música, també la Sra. Roser Moreno. 

CFA Salvador Dalí (Centre penitenciari de quatre camins),  

CFA Santiago Rusiñol (Centre penitenciari de joves de quatre camins), la Sra. Roser 

Moreno  

Associació Àmbit B-30, la Sra. Marta Pujol  

I el Consell de Poble de la Torreta, el president jo mateix, el vicepresident el Sr. Carles 

Fernández i Pérez , vocals el Sr. Rafel Ros i Penedo i el Sr. Dani Martín Oller. Aquí hem parlat 

fa una estona que poder la modificació que el vocal fos la Sra. Mari Carmen Díaz pel 

tema de ser la regidora delegada del barri de la Torreta i llavors suposo que el 

representant de Convergència seria un de vostès. Bé, doncs això farem una modificació i 

ho esmenarem. Algú farà algun comentari més? Algú vol comentar alguna cosa? Ah, bé 

en el Consorci Hospitalari de Catalunya haurem de modificar-ho i seria la Sra. Esther Laso i 

Esteban. 

 

Alguna cosa més?  

 

Sr. Fernández.- Sí, en el tema del consell de poble, ja es va fer en el mandat passat, que 

els grups polítics podíem delegar el representant, no es delegava en ple, per tant, farem 

una proposta de canvi perquè el nostre representant sigui el Sr. Julio Caña. Crec que és el 

que s’hauria hagut de fer, ja d’entrada,, haver-nos demanat opinió al respecte, però, ja 

que no s’ha fet, en el passat mandat, quan es va constituir el consell de poble, es va 

notificar als grups municipals i els grups municipals vam proposar la persona que ens 

representava, no per designació del Sr. Alcalde. 

 

Sr. Alcalde.- Molt bé, li agraeixo el comentari i així ho farem, els hi demanarem la 

notificació i llavors vostès ens notifiquen al Sr. Julio Caña o qui vostès cregui oportú i 

nosaltres encantats de fer-ho gràcies. 

 

El punt B-9, Sr. Secretari, aquest es vota? El nomenament? Val, perfecte. 

 

Doncs, passaríem a votació i faríem aquestes 2 esmenes que se’ns han comunicat. Tot i 

que els farem la petició formalment perquè vostès ens designin el seu portaveu.  

 

Passem a votació  

 

Sí, aprovat per 102 favorables i 7 abstencions. 

 

Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova, per 10 vots favorables, manifestats pels regidors 

dels grups municipals d’ERC, de CIU i del PP i 7 abstencions, manifestats pels regidors dels 

grups municipals del PSC i d’ICV-EUIA,  l’acord que, literalment, diu: 

 

“L’Ajuntament de la Roca del Vallès està representat als organismes i entitats 

següents: Junta de Compensació SPR-3 Sta. Agnès Est, Junta de Compensació 

SPM-4 Vilalba, Junta de Compensació de Can Jorn, Junta de Compensació Can 

Masseguer, Junta de Compensació Vallderiolf, Junta de Compensació Can Borrell, 

Junta de Compensació UA-9, Junta de Compensació UA-19, Junta d’Usuaris 

d’Aprofitament del Riu Mogent, Consorci de la Conca del Riu Besòs, Consorci per 

la Gestió de Residus Sòlids, Consorci del Parc Serralada Litoral, Associació Defensa 

Forestal, Consorci LocalRed, Consorci Televisió Digital Local, Consorci Hospitalari de 

Catalunya, Consorci DO Alella, Agrupació de Municipis titulars del Servei de 

Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU), Fons Català de 
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Cooperació al Desenvolupament, Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, 

Consell Escolar del CEIP Pilar Mestres, Consell Escolar del CEIP de la Torreta, Consell 

Escolar del CEIP Mogent, Consell Escolar de l’IES la Roca, Consell Escolar CEIP Santa 

Agnès, Consell Escolar Municipal, Consell Escolar de l’Escola Bressol Les Orenetes, 

Consell Escolar de l’Escola Bressol la Torreta, Consell de Participació del Centre de 

Residència i Centre de Dia “Vallderiolf”,Consell de participació del Centre de 

l’Àrea d’Atenció Diürna (Centre Ocupacional i Servei d’Habitatge), Comissió 

Municipal de Delimitació, Taula de Participació Social del Centre Penitenciari de 

Quatre Camins, Escola de Música, CFA Salvador Dalí (Centre penitenciari de 

quatre camins), CFA Santiago Rusiñol (Centre penitenciari de joves de quatre 

camins) Associació Àmbit B-30, Consell de Poble de la Torreta. 

 

L’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals disposa que, dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, 

l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la corporació 

que siguin precises, a fi de resoldre sobre el nomenament de representants de la 

mateixa en òrgans col·legiats, que siguin de la competència del Ple. 

 

En base a l’anterior, és voluntat de l’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès 

nomenar diferents Regidors d’aquesta corporació per a la representació de la 

mateixa en els organismes i entitats anteriorment esmentats. 

 

És per tot això que aquesta Alcaldia, en ús de les seves facultats, proposa al Ple 

l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Nomenar representant de l’Ajuntament en els Organismes i Entitats que 

s’expressen a continuació a les persones que també s’indiquen: 

 

 Junta de Compensació SPR-3 Sta. Agnès Est. 

Titular:     Alcalde 

Suplent:  Rafael Ros i Penedo 

 Junta de Compensació SPM-4 Vilalba 

Titular:     Alcalde 

Suplent:  Rafael Ros i Penedo 

 Junta de Compensació de Can Jorn 

Titular:     Alcalde 

Suplent:  Rafael Ros i Penedo 

 Junta de Compensació Can Masseguer 

Titular:     Alcalde 

Suplent:  Rafael Ros i Penedo 

 Junta de Compensació Vallderiolf 

Titular:     Alcalde 

Suplent:  Rafael Ros i Penedo 

 Junta de Compensació Can Borrell 

Titular:     Alcalde 

Suplent:  Rafael Ros i Penedo 

 Junta de Compensació UA-9 

Titular:     Alcalde 

Suplent:  Rafael Ros i Penedo 

 Junta de Compensació UA-19 

Titular:     Alcalde 
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Suplent:  Rafael Ros i Penedo 

 Junta d’Usuaris d’Aprofitament del Riu Mogent 

Rafael Ros i Penedo 

 Consorci de la Conca del Riu Besòs 

Rafael Ros i Penedo 

 Consorci per la Gestió de Residus Sòlids 

Rafael Ros i Penedo 

 Consorci del Parc Serralada Litoral 

Alcalde  

 Associació Defensa Forestal 

Rafael Ros i Penedo 

 Consorci LocalRed 

Manel Álvarez Herrera  

 Consorci Televisió Digital Local,  

Xavier del Villar  

 Consorci Hospitalari de Catalunya 

Esther Laso i Esteban 

 Consorci D.O. Alella, 

Marta Pujol i Armengol 

 Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la regió 

metropolitana de Barcelona (AMTU) 

Jordi Fortí Gurgui  

 Fons Català de Cooperació al desenvolupament 

Esther Laso i Esteban  

 Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 

Titular:     Alcalde 

Suplent:  Rafael Ros i Penedo 

 Consell Escolar del CEIP Pilar Mestres 

Roser Moreno i Sánchez 

 Consell Escolar del CEIP de la Torreta 

Roser Moreno i Sánchez 

 Consell Escolar del CEIP Mogent 

Roser Moreno i Sánchez 

 Consell Escolar de l’IES la Roca 

Roser Moreno i Sánchez 

 Consell Escolar del CEIP Santa Agnès 

Roser Moreno i Sánchez 

 Consell Escolar Municipal 

Roser Moreno i Sánchez 

 Consell Escolar de l’Escola Bressol Les Orenetes  

Roser Moreno i Sánchez 

 Consell Escolar de l’Escola Bressol la Torreta 

Roser Moreno i Sánchez 

 Consell de participació del Centre de residència i Centre de dia “ Vallderiolf” 

Esther Laso i Esteban  

 Consell de participació  de centre de l’àrea d’atenció diürna ( centre ocupacional 

i servei d’habitatge) 

Esther Laso i Esteban  

 Comissió municipal de delimitació 

Alcalde 

Rafael Ros i Penedo 

Jordi Fortí i Gurgu  

Un tècnic a designar per l’alcalde  
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El secretari de la Corporació 

 Taula de Participació Social del Centre Penitenciari de Quatre Camins 

Roser Moreno i Sánchez 

 Escola Municipal de Música de la Roca del Vallès  

Roser Moreno i Sánchez 

 CFA Salvador Dalí (Centre Penitenciari de Quatre Camins) 

Roser Moreno i Sánchez 

 CFA Santiago Rusiñol (Centre Penitenciari de Joves de Quatre Camins) 

Roser Moreno i Sánchez 

 Associació Àmbit B-30 

Marta Pujol i Armengol 

 Consell de Poble de la Torreta 

President: Alcalde 

Vicepresident: El representant que nomeni el PSC 

Vocals :  Maria Carmen Díaz Rodríguez i Dani Martín Oller 

 

SEGON.- A la resta d’Organismes i Entitats que no s’expressen en el punt anterior 

l’Ajuntament de la Roca del Vallès estarà representat per l’alcalde-president, que 

podrà delegar en un regidor. 

 

TERCER.- Així mateix en cas d’absència, malaltia o impossibilitat dels regidors 

nomenats, la representació l’ostentaria l’alcalde, que la podrà delegar a un altre 

Regidor. 

 

QUART.- Notificar el present acord als Organismes i Entitats esmentats així com als 

interessats.”  

 

Molt bé, arribat a aquest punt. Agraïm la presència de tothom. Al ser un ple extraordinari 

no hi ha precs i preguntes ni cap altra cosa. 

 

Acabem la sessió quan són les 20 hores i 43 minuts. 

 

Gràcies per la seva assistència  

  

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 20 hores 

i 43 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe. 

 

El president     La secretari 

 

 

Albert Gil i Gutiérrez     Antoni Peralta Garcerá 

 


