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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter: Extraordinari
Data: 7 de juliol de 2011
Horari: 20:00 a 21:40 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial

El Senyor ALCALDE dóna inici al ple: Bona tarda a tothom, es dóna per iniciada la
sessió del ple extraordinari de data 7 de juliol de 2011, i s’inicia una nova legislatura.
1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 607/2011 DE DATA
29 DE JUNY DE 2011, AMB QUE ES RESOL CONSTITUIR LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Pren la paraula el Senyor ALCALDE per explicar, en relació a aquesta qüestió, que avui
s’ha signat un acord de govern amb Esquerra Republicana i que, avui mateix, s’ha dictat
una resolució de l’Alcalde per la qual s’acorda que el senyor ÀNGEL PROFITÓS i
MARTÍ serà el nou regidor de Serveis Centrals, Hisenda i Participació, així com
membre de Junta de Govern Local i quart Tinent d’Alcalde.
Pren la paraula el senyor BADIA: Hola, com a regidor, suposo que tinc el dret de saberho, vostè m’està informant ara ?.
Pren la paraula el Senyor ALCALDE: Si, l’estic informant ara perquè l’acord s’ha
signat fa no més d’una hora. Però no té més importància de la que té.
Pren la paraula el senyor BADIA per dir que aquesta qüestió no era a l’ordre del dia de
la sessió.
Pren la paraula el Senyor ALCALDE per aclarir que la seva única intenció era informar
d’aquesta qüestió sobrevinguda i que si s’adopten nous acords per fer efectiva la
incorporació del Sr. Profitós a l’equip de govern, aquests s’adoptaran, naturalment,
seguint els tràmits legals que corresponguin.
Pren la paraula el senyor BADIA: És que, a veure...
Pren la paraula el Senyor ALCALDE: No, no, donem compte d’aquesta resolució, no de
cap altra més, no de cap altra més. Jo els informo del que ha passat amb una resolució
d’alcaldia d’aquesta tarda, per tant, donem compte només d’aquesta resolució i punt.
Pren la paraula el senyor BADIA: Si un cas, això ho passa per un altre ple, però no ens
ho passi ara. No pot passar-ho ara per ple, escolti’m....
El senyor TORNÉ es mostra d’acord amb la intervenció del senyor BADIA.
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Pren la paraula el Senyor ALCALDE: El que interpreto jo és que, evidentment, donar
compte és informar d’una resolució d’alcaldia, però la resolució té la mateixa validesa
independentment si es dóna compte o no, era una deferència a nivell informatiu, és
merament un donar compte...
Finalment, s’acorda que d’aquesta resolució se’n donarà compte en la propera sessió.
Un cop celebrades les Eleccions Locals, el passat dia 22 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 compliment de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 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.
ATÈS que de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l'esmentada
Llei estatal, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 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.
PER AIXÒ, en ús de les facultats que m’han estat legalment conferides, l’Alcalde,
RESOL:
Primer.- CONSTITUIR la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de
caràcter resolutori i d’assistència a l’Alcalde, la qual quedarà integrada pels membres
següents:


President:

l'Alcalde, el Sr. Francesc Colomé i Tenas.
Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve.
Sr. Esteve Ribalta i Sánchez.
Sr. Javier Álvarez Álvarez.
Sra. Vanesa García Domínguez.

Segon.- La Junta de Govern Local celebrarà les sessions els dijous no festius, a les 19
hores, en les dependències d'aquest Ajuntament, amb la periodicitat que a l’empara del
que disposa l’article 99.1 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, estableixi el Ple de la
Corporació, prèvia convocatòria a aquest efecte realitzada per aquesta Alcaldia.
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Tercer.- COMUNICAR aquesta resolució a tots els regidors/es afectats i a les àrees
municipals, per al seu coneixement i efectes.
Quart.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, 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.
Cinquè.- 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.
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 608/2011, DE DATA
29 DE JUNY DE 2011, EN QUÈ ES RESOL NOMENAR ELS TINENTS
D’ALCALDE
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 22 de maig de 2011, i constituït el
nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització
municipal i, en particular, donar compliment a allò que disposa l’article 20.1. a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i a 48.1. 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, respecte dels Tinents/Tinentes d’Alcalde.
ATÈS que 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 l’article 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 de l’Alcalde, qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant decret,
d'entre els membres de la Junta de Govern Local.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- NOMENAR Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia d'avui,
als Regidors/es membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen,
el primer dels quals substituirà aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència o
malaltia:


Primera Tinenta d'Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve



Segon Tinent d'Alcalde: Sr. Esteve Ribalta i Sánchez.



Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Javier Álvarez Álvarez.
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Quarta Tinenta d’Alcalde: Sra. Vanesa García Domínguez.

Segon.- ESTABLIR que en cas d'absència, vacant o malaltia de l’Alcalde, les
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent, seran desenvolupades
pels Tinents/Tinentes d'Alcalde, de conformitat amb l'ordre següent:
 Primer: La primera Tinenta d’Alcalde, la Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve.
 Segon: indistintament, els/les Tinents/es d'Alcalde, senyors/es: Sr. Esteve
Ribalta i Sánchez; Sr. Javier Álvarez Álvarez i Sra. Vanesa García Domínguez.
Tercer.- A aquests efectes, quan l’Alcalde hagi d’absentar-se del terme municipal,
establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant el Tinent o la
Tinenta d'Alcalde que hagi d'assumir les seves funcions.
Si no es conferís aquesta designació de forma expressa, l’Alcalde serà substituït per la
Primera Tinenta d'Alcalde i, si no n’hi ha, per qualsevol dels altres Tinents/es d'Alcalde
establerts en següent lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar compte
d'això 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/es d'Alcalde afectats, fent-los constar
que hauran de mantenir informat l’Alcalde de l'exercici de les seves atribucions com a
Alcalde/essa accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les
delegacions ja efectuades per l’Alcalde amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves.
Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la sessió
extraordinària que es convoqui en compliment del que preveu l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.No hi ha
intervencions
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 606/2011, DE DATA
29 DE JUNY DE 2011, EN QUÈ ES RESOL DELEGAR DIVERSES
ATRIBUCIONS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 11 de juny de 2011, de conformitat
amb el que disposa la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i
per majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta Corporació, i, per tant,
amb el quòrum exigit en la legislació esmentada, va elegir el regidor senyor
FRANCESC COLOMÉ TENAS com a Alcalde-President d’aquest Ajuntament, el qual,
prèvia acceptació i promesa del càrrec en la fórmula legalment establerta, va prendre
possessió del mateix i de les competències, honors i prerrogatives que, com a tal, li
pertoquen.
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DE CONFORMITAT amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de bases de règim local; l’apartat 2 de l’article 43 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals; l’apartat 3 de l’article 53 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 40 del Reglament orgànic municipal;
ATÈS que l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i pel procediment administratiu comú, expressament autoritza
la possibilitat que l’òrgan o autoritat que tingui atribuïda la competència com a pròpia,
pugui delegar les mateixes, a excepció que una llei, en sentit formal i material,
prohibeixi expressament la delegació;
EN ÚS de les atribucions que li han estat legalment conferides, l’Alcalde
RESOL:
Primer.- DELEGAR en la Junta de Govern Local, constituïda per Decret de l’Alcalde
de data 29 de juny de 2011, les següents atribucions:
A) En matèria d’urbanisme i activitats
1. L’aprovació dels instruments de planejament en desenvolupament del Pla General
d’Ordenació Urbana, d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, l’acord del qual
no posi fi a la tramitació municipal; en especial es delega a favor de la Junta de
Govern les següents aprovacions:
a. L’aprovació inicial dels plans parcials
b. L’aprovació inicial dels plans parcials de delimitació de sòl urbanitzable no
delimitat
c. L’aprovació inicial dels plans especials de qualsevol naturalesa
d. L’aprovació inicial de catàlegs
e. L’aprovació inicial de plans de millora urbana
f. L’aprovació inicial dels estudis de detall que en el seu cas es tramitin
d’acord amb el PGOU
2. L’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística
3. L’aprovació inicial i provisional dels plans parcials del sector d’urbanització
prioritària
4. L’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització
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5. L’aprovació dels sistemes d’actuació urbanística , i en especial els projectes de
reparcel·lació, l’aprovació de projectes de compensació bàsics, la constitució de la
junta de compensació, l’aprovació dels estatuts i les bases d’actuació
6. L’aprovació dels sistemes d’actuació per concertació, l’aprovació dels projectes de
les bases del concurs, com els acords de convocatòria, licitació i adjudicació de la
concessió, el projecte de reparcel·lació a presentar pel concessionari i l’aprovació
del conveni urbanístic , així com tots el demés actes definitius als quals fa
referència el Decret Legislatiu 1/2010.
7. L’aprovació del sistema d’actuació de reparcel·lació en la seva modalitat de
cooperació, l’aprovació del projecte de reparcel·lació a presentar pels promotors o
propietaris , la possibilitat d’adoptar els acords necessaris per al desenvolupament
mitjançant concessió urbanística integrada, tals com plecs, licitació i adjudicació i
similars, així com l’aprovació de l’associació administrativa, en aquest sistema
d’actuació urbanística
8. L’aprovació dels projectes pel canvi de sistema d’actuació urbanística d’acord amb
el procediment regulat en el Text Refós de la Llei d’urbanisme.
9. L’aprovació dels projectes de delimitació de polígons i d’unitats d’actuació.
10. Qualsevol altre instrument de gestió urbanística i/o de planejament diferents als
assenyalats anteriorment, regulats en la legislació urbanística aplicable i la
competència de la qual correspongui a l’Alcalde.
11. L’aprovació de llicències d’inspecció d’edificacions i altres utilitzacions tals com:
parcel·lacions, moviment de terres, obres i construcció de nova planta, modificació
d’estructura o aspecte exterior de les edificacions; primera utilització d’aquestes i
modificacions d’ús, demolició de construccions i altres actes compresos en la
legislació urbanística.
12. Les autoritzacions previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental d’activitats de Catalunya, a l’ordenança reguladora de la
intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i les instal·lacions
i, en general, a la legislació d’intervenció de l’administració en el medi ambient;
autoritzacions a favor d’entitats col·laboradores per a exercir actes de control
ambiental altres actes compresos en la legislació ambiental.
13.

Tots els acords o actes municipals que siguin necessaris, tant de tràmit com
definitius, per poder executar els acords delegats en els apartats anteriors.

14.

I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu que sigui necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcalde i pugi ser delegat en la Junta de Govern Local.

Ple 07/07/2011- pàg. 7

B) En matèria de personal
1. L’aprovació de l’oferta pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada
pel Ple Municipal.
2. L’aprovació de les bases per a la selecció definitiva del personal funcionari o
laboral, així com l’aprovació de les bases per a la selecció de personal interí o
personal laboral temporal.
3. L’aprovació de les bases que han de regir el concurs públic per a la provisió dels
llocs de treball, a excepció de les bases per a la provisió de llocs de treball
mitjançant lliure designació , la competència de la qual està atribuïda legalment al
Ple Municipal, en especial l’aprovació de llocs de treball mitjançant lliure
designació, dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
4. La modificació de les condicions de treball del personal i en especial l’increment o
reducció de la jornada laboral, acompanyada de l’increment o reducció de les
retribucions corresponents.
5. La distribució de les retribucions complementàries que no siguin de caràcter fix i
periòdic i en especial, el complement de productivitat.
6. La resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal al servei d’aquest
Ajuntament, ja siguin funcionaris o personal laboral, quan la qualificació de la
falta sigui molt greu, així com l’acord de la imposició de les sancions disciplinàries
corresponents, de conformitat amb la seva legislació específica. Queda exclosa
d’aquesta delegació, la imposició de la sanció de la separació del servei del
personal funcionari, o acomiadament del personal laboral, la imposició de la qual
correspon a aquesta Alcaldia per ésser competència no delegable de conformitat
amb la lletra h de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei reguladora de bases de règim
local.
7. I qualsevol acte administratiu, de tràmit definitiu que fos necessari per a l’execució
de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació vigent o
futura a l’Alcaldia i pugi ser delegat a favor de la Junta de Govern Local.
C) En matèria de contractació.
1. Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres,
de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva
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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 assenyalada.
2.

L’aprovació dels projectes d’obres i serveis dels contractes als quals fa
referència l’apartat anterior, sempre que estiguin previstos en el pressupost
municipal corresponent, així com l’aprovació dels plecs de condicions, expedient de
contractació, autorització i aprovació de la despesa, determinació del sistema de
selecció del contractista, acord d’adjudicació, determinació de les fiances i la resta
de garanties exigides legalment, interpretació dels contractes, la seva resolució,
modificació i novació i, si escau, l’aprovació dels projectes complementaris o
reformats, l’aprovació dels preus contradictoris, l’adjudicació de les obres
complementàries i qualsevol altre acte en execució de tots els contractes als que es
fa referència en l’apartat anterior i s’han delegat a favor de la Junta de Govern.

3. La resolució dels acords sobre els expedients de responsabilitat contractual, per
incompliment del contractista, en qualsevol dels contractes o concessions als quals
s’ha fet referència en l’apartat primer d’aquesta delegació.
4. L’aprovació de les actes de seguiment de les concessions de serveis.
5. L’aprovació única dels projectes de conservació, manteniment i reparació o
instal·lacions dels edificis municipals, als que fa referència l’apartat 6 de l’article
37 del ROAS, en aquells supòsits en els que la seva contractació, s’hagi delegat en
favor de la Junta de Govern el paràgraf primer d’aquest apartat.
6. La conversió i convalidació dels actes, contractes i concessions administratives, en
els supòsits assenyalats en els apartats anteriors i la contractació de la qual ha
estat delegada a la Junta de Govern.
7. De conformitat amb allò que estableix la disposició addicional novena del Reial
decret 1098/2001, per la qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, també es delega a favor de la Junta de
Govern, en allò que no resulti contradictori amb la Llei de Contractes del Sector
Públic, les competències atribuïdes a l’òrgan de contractació en aquells contractes,
tant públics com privats, i concessions, la competència original dels quals està
atribuïda a l’Alcalde, d’acord amb allò que disposen les lletres ñ i o de l’apartat 1
l’article 21 de la Llei reguladora de les bases de règim local, i en especial les
següents:
a. La facultat per acordar que es publiquin el Diari Oficial de les
Comunitat Europea, d’aquells contractes, el pressupost base de licitació
dels quals, sigui inferior al límit assenyalat a la Llei de Contractes de les
administracions públiques (avui, Llei de Contractes del sector públic)
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b.

c.

d.

e.
f.

g.

h.

i.

j.
k.
l.
m.

n.

per a la publicació obligatòria al referit Diari Oficial de la Comunitat
Europea.
La facultat obligatòria per atorgar, en els procediments oberts, quan el
licitador hagi sol·licitat, amb la deguda antelació, els plecs de clàusules
administratives particulars i els documents complementaris, en el
termini dels sis dies següents a la recepció de la petició. Així mateix, el
compliment de les obligacions que s’assenyalen als apartats segon i
tercer de l’article 78 del referit Reial Decret 1098/2001.
La facultat per donar compliment a allò que disposa l’apartat 4 de
l’article 80 del Reial decret 1098/2001, en referència a la documentació
enviada per correu.
La facultat senyalada a l’apartat 1 de l’article 27 de l’esmentat Reial
decret, per a resoldre les al·legacions formulades pels licitadors davant
la Mesa de contractació, referent a la proposta d’adjudicació, als casos
de proposta de la mateixa a la proposició econòmica de preu més baix o
econòmicament més avantatjosa per la corporació.
La facultat de direcció, inspecció i controlen l’execució i modificació de
qualsevol tipus de contracte.
La facultat per exigir l’adopció de les mesures concretes per a
aconseguir o restablir el bon ordre a l’execució de qualsevol tipus de
contracte en la forma pactada.
La facultat per procedir, en els contractes que tinguin programa de
treball, els acords necessaris per a reajustar les anualitats; així com
reajustar els nous imports anuals i l’aprovació del nou programa de
treball resultant.
La facultat per acordar la redacció d’un estudi informatiu o
avantprojecte, als casos del contractes d’obres, quan a la mateixa
concorrin especials circumstàncies determinades per la seva magnitud,
complexitat o llarg termini d’execució, així com determinar el contingut
i extensió del mateix.
La facultat per a l’aprovació dels estudis informatius i avantprojectes,
d’acord amb l’article 123 del Reglament que desenvolupa la Llei de
contractes de les administracions públiques.
La facultat per suspendre l’inici dels contractes d’obres als supòsits
previstos a l’apartat 4 de l’article 139 del Reial decret 1098/2001.
La facultat per atorgar les llicències i autoritzacions de la competència
plenària que sigui necessària per a l’execució dels contractes.
Les facultats senyalades a l’apartat 2 de l’article 144 en referència als
programes de treball a presentar pel contractista d’obres.
La facultat per acordar la devolució anticipada dels abonaments a
compte per material acopiats en els contractes d’obra i a proposta de la
direcció de l’obra.
La facultat per aprovar les propostes del director de les obres, quan
durant l’execució de la mateixa, fos necessària l’execució d’unitats
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d’obres noves no previstes al projecte i l’acord referent a la repercussió
de l’execució d’aquestes unitats al termini final de l’obra.
8. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcalde i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.
D) En matèria patrimonial
1. L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions
d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el
percentatge ni la quantia indicats.
2. La concessió, constitució, modificació o extinció dels drets d’ús i habitació sobre
habitatges de propietat municipal, en la forma estipulada en els articles 523 i
següents del Codi Civil.
3. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que sigui necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcalde i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.
E) En matèria de seguretat ciutadana i circulació
1.

L’autorització d’actes a la via pública.

2.

La concessió d’autoritzacions d’instal·lacions i utilitzacions de la via pública.

3.

L’aprovació d’expedients de subhasta de vehicles abandonats a la via pública i
cedits; així com l’aprovació dels plecs de condicions que han de regir la
corresponent concessió; l’expedient de contractació; l’acord d’adjudicació; i
fixació de les fiances i els acords sobre interpretació, resolució, caducitat,
modificació, novació i qualsevol altre acord

F) En matèria de subvencions
1. La petició i acceptació de tot tipus de subvencions, atorgades a favor d’aquest
Ajuntament, llevat d’aquells supòsits en els que la seva normativa específica
expressament exigeix l’acceptació per part del Ple Municipal.
2. L’aprovació dels convenis de subvencions, que aquest Ajuntament atorgui en favor
d’entitats públiques o privades o si s’escau, persona jurídica, llevat d’aquells
supòsits en els que la seva competència correspongui al Ple municipal.
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3. L’aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades o
empreses, en virtut dels quals, s’atorguin ajudes econòmiques o de qualsevol
naturalesa, en favor d’aquest Ajuntament, pel patrocini de determinats serveis o
activitats municipals, donant compte al Ple en la primera sessió que se celebri.
4. L’aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats o administracions
públiques, en virtut del quals s’atorguin determinades subvencions o ajudes, a favor
d’aquest Ajuntament, a excepció dels convenis de col·laboració interadministratius,
regulats en els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, la
competència de la qual està atribuïda al Ple Municipal.
5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.
G) En matèria de convenis de col·laboració o cooperació administratius
1. L’aprovació de tots els convenis de col·laboració i/o cooperació, tant públics com
privats i de qualsevol naturalesa, la competència de la qual correspongui a aquesta
Alcaldia; i la quantia que anyalment es fixin en les Bases d’execució del
Pressupost, i sempre que la durada dels mateix o sigui inferior a un any; sens
perjudici que aquesta quantia pugui ser incrementada en les bases d’execució del
Pressupost.
2. L’aprovació dels convenis de col·laboració o cooperació interadministratius, la
competència de la qual correspongui a aquesta Alcaldia, excepte els convenis
marcs interadministratius, o aquells altres en els quals la seva normativa
reguladora expressament senya-li que la competència per la seva aprovació és
l’Alcaldia i la mateixa no pugui ser delegada en favor de cap òrgan unipersonal o
col·legiat d’aquest Ajuntament.
3. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.
H) En matèria de promoció econòmica i ocupació
1. La incoació, tramitació i proposta de dictamen, per a l’autorització de sol·licitud de
programes, cursos, accions o estudis la competència dels quals sigui d’aquesta
Alcaldia i sempre que la seva durada sigui inferior a un any.
2. La incoació, tramitació i proposta de dictamen, per a l’acceptació de subvencions
de plans d’ocupació i diversos programes, la competència de la qual sigui de
l’Alcaldia, segons la seva normativa específica i sempre que la durada del mateix
sigui inferior a un any.
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3. La incoació, tramitació i proposta de dictamen, per l’acceptació del canvi
d’especialitats de cursos aprovats, sempre que la competència sigui de l’Alcaldia,
segons la seva normativa específica.
4. La incoació, tramitació i proposta de dictamen, per l’actuació de subvencions per a
despeses de contractació d’alumnes d’escola taller, quan l’acord d’acceptació de la
subvenció per a tal matèria, sigui de l’Alcaldia segons la seva normativa específica.
5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.
I) En matèria de sentències judicials
El donar-se per assabentat, i si s’escau, l’adopció dels acords necessaris per a
l’execució en els seus termes literals de les sentències, providències, i autos i la resta de
actes judicials que hagin seguts dictats pels Òrgans judicials, de qualsevol naturalesa,
principalment els òrgans i jutjats de lo contenciós - administratiu, en recursos dictats
contra actes o disposicions de competència de l’Alcalde.
J) Delegació de la clàusula residual
Es delega a favor de la Junta de Govern la clàusula residual que la lletra s de l’apartat
1 de l’article l’art. 21, de la Llei reguladora de les bases de règim local, atribueix a
l’Alcalde, en el benentès, que es deleguen residualment a la Junta de Govern tots els
actes o acords que, essent competència d’aquesta Alcaldia i siguin legalment
delegables, corresponguin a l’Alcaldia-Presidència per no estar atribuïda per la
legislació estatal o autonòmica, tant general com especifica, a favor d’altre òrgan
municipal.
k) Delegacions genèriques
Sens perjudici de les delegacions específiques establertes anteriorment, aquesta
Alcaldia-Presidència, també delega en favor de la Junta de Govern les facultats
genèriques següents:
1. La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com
obligatoris, que s’interposin sobre actes o acords definitius adoptats per la Junta de
Govern per delegació de l’Alcalde.
2. La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l’exercici d’accions
judicials de qualsevol naturalesa prevista en la legislació vigent, que s’interposin
contra actes o acords adoptats per la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia.
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3. La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en la Llei
30/1992, parcialment modificada per la Llei 4/1999, sobre actes o acords dictats
per la Junta de Govern, per delegació de l’Alcaldia.
4. Els acords de revocació d’actes, en els supòsits previstos en l’article 105 de la Llei
30/1992, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, sobre actes o acords dictats
per la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia, així com la rectificació
d’errades de fet, aritmètics o mecanogràfics, previst en l’apartat 1 l’article 105 del
mateix text legal.
5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.
Segon.- Els actes dictats en exercici de les atribucions, anteriorment assenyalades,
s’entenen dictats per l’alcalde, d’acord amb el que disposa l’apartat 4 l’article 13 de la
Llei 30/1992, en la seva redacció donada en la Llei 4/1999 i els mateixos posen fi a la
via administrativa, de conformitat amb el que disposa la lletra b de l’apartat 2 de
l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’apartat 1 de l’article 172 del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local a Catalunya.
Tercer.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades,
expressament s’ha de fer constar el número i data del Decret de delegació, de
conformitat amb l’apartat 4 l’article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada
per la Llei 4/1999.
Quart. - Les competències anteriorment assenyalades en cap cas podran ser delegades
a favor de terceres persones i seran exercides personalment per l’Òrgan delegat; tot
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i
resolució de l’Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol
assumpte atribuït a les competències delegades, així mateix, l’Alcalde podrà en
qualsevol moment procedir a la revocació o qualsevol altre figura afí de les
competències delegades.
Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província.
Sisè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i, prèvia
acceptació per part de l’autoritat delegada, produirà efectes jurídics fins que l’Alcalde
no la revoqui o no es produeixi el nomenament d’un nou Alcalde.
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Setè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera
sessió que celebri.
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ ALCALE NÚM. 555/2011, DE DATA
23 DE JUNY DE 2011, EN QUÈ ES RESOL DELEGAR LA DIRECCIÓ POLÍTICA
DE LES ÀREES
ATÈS que els diferents regidors i regidores electes van prendre possessió del seu càrrec
en la sessió plenària de constitució del nou Consistori celebrada el dia 11 de juny de
2011, en la que hi va haver la proclamació de l’Alcalde.
ATÈS que en l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; en l’apartat 3 de l’article 53 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 en l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es
determinen les atribucions d’aquesta Alcaldia així com quines d’aquestes tenen caràcter
delegable.
VISTOS els articles 21 i 23 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; l’apartat 3 de l’article 53 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 articles 43 i 44 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
i l’article 40 del Reglament orgànic municipal;
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR la direcció política de les següents Àrees als regidors/es que
s’indiquen:







CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT:
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA
AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT:
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE
ESPORTS:
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA
SANITAT I GENT GRAN:
MARIA ROSA PRUNA ESTEVE
URBANISME:
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ
ACTIVITATS, HABITATGE I PLA DE BARRIS:
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JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ
SEGURETAT CIUTADANA:
JOSEP RANDOS PARÉS
POLÍTIQUES SOCIALS:
GISELA SANTOS GONÇALVES
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA:
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ
SERVEIS CENTRALS, HISENDA i PARTICIPACIÓ:
FRANCESC COLOMÉ TENAS
OBRES I SERVEIS:
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ

Segon.- PUBLICAR, de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 44 del Reial decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província.
Tercer.- NOTIFIQUI’S aquesta resolució als regidors/es delegats i a les àrees
municipals.
Quart.- 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.
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 594/2011, DE DATA
27 DE JUNT DE 2011, EN QUÈ ES RESOL DELEGAR EN LA REGIDORA
D’AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT LES COMPETÈNCIES
SANCIONADORES EN L’ÀMBIT DE LES SEVES ATRIBUCIONS
ATÈS que els Ajuntaments tenen potestats sancionadores sobre les infraccions que es
tipifiquen al títol setè del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
ATÈS que l’esmentat Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, atribueix la potestat de
sancionar les dites infraccions a l’Alcalde o Alcaldessa del municipi respectiu
ATÈS que la lletra “n” de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, atribueix als alcaldes la potestat de sancionar les
faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals,
tret del cas en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
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règim local de Catalunya i de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, se’n
dedueix que l’Alcalde pot delegar en els regidors les atribucions que té atribuïdes en
aquesta matèria.
ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret núm. 555/2011, de data 23 de juny, ha
assignat la direcció política de l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat a la
regidora senyora ROSA MARIA PRUNA ESTEVE
EN ÚS de les atribucions que li han estat legalment conferides, l’Alcalde
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en la senyora ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, regidora
d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, les atribucions següents:
1.

2.

Les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde, pel que fa a
infraccions de les normes urbanístiques contemplades en el Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, que afectin al sòl classificat com a no urbanitzable.
La instrucció i resolució dels expedients de protecció de la legalitat
urbanística regulats en els articles 191 i següents de l’esmentat Decret Legislatiu,
que afectin al sòl classificat com a no urbanitzable.

Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior, comprèn les fases i els
procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients al
personal de l'Àrea de Pagesia.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin per la regidora en les indicades
matèries, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde,
en els casos i les formes previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de
l’article 44 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 594/2011, DE DATA
27 DE JUNY DE 2011, EN QUÈ ES RESOL DELEGAR EN LA REGIDORA
D’AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT LES COMPETÈNCIES
SANCIONADORES EN L’ÀMBIT DE LES SEVES ATRIBUCIONS
ATÈS que els Ajuntaments tenen potestats sancionadores sobre les infraccions que es
tipifiquen al títol setè del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
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ATÈS que l’esmentat Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, atribueix la potestat de
sancionar les dites infraccions a l’Alcalde o Alcaldessa del municipi respectiu
ATÈS que la lletra “n” de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, atribueix als alcaldes la potestat de sancionar les
faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals,
tret del cas en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 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 de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, se’n
dedueix que l’Alcalde pot delegar en els regidors les atribucions que té atribuïdes en
aquesta matèria.
ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret núm. 555/2011, de data 23 de juny, ha
assignat la direcció política de l’àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat a la
regidora senyora ROSA MARIA PRUNA ESTEVE
EN ÚS de les atribucions que li han estat legalment conferides, l’Alcalde
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en la senyora ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, regidora
d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat, les atribucions següents:
3.

4.

Les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde, pel que fa a
infraccions de les normes urbanístiques contemplades en el Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, que afectin al sòl classificat com a no
urbanitzable.
La instrucció i resolució dels expedients de protecció de la legalitat
urbanística regulats en els articles 191 i següents de l’esmentat
Decret Legislatiu, que afectin al sòl classificat com a no urbanitzable.

Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior, comprèn les fases i els
procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients al
personal de l'Àrea de Pagesia.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin per la regidora en les indicades
matèries, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde,
en els casos i les formes previstes reglamentàriament.
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Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de
l’article 44 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 595/2011, DE DATA
27 DE JUNY DE 2011, EN QUÈ ES RESOL DELEGAR EN EL REGIDOR
D’URBANISME LES COMPETÈNCIES SANCIONADORS EN L’ÀMBIT DE LES
SEVES ATRIBUCIONS
ATÈS que els Ajuntaments tenen potestats sancionadores sobre les infraccions que es
tipifiquen al títol setè del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
ATÈS que l’esmentat Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, atribueix la potestat de
sancionar les dites infraccions a l’Alcalde o Alcaldessa del municipi respectiu
ATÈS que la lletra “n” de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, atribueix als alcaldes la potestat de sancionar les
faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals,
tret del cas en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 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 de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, se’n
dedueix que l’Alcalde pot delegar en els regidors les atribucions que té atribuïdes en
aquesta matèria.
ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret núm. 555/2011, de data 23 de juny, ha
assignat la direcció política de l’àrea d’Urbanisme al regidor senyor ESTEVE
RIBALTA SÁNCHEZ.
EN ÚS de les atribucions que li han estat legalment conferides, l’Alcalde
RESOL:
Primer.- DELEGAR en el senyor ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor responsable
de la direcció política de l’àrea d’Urbanisme, les atribucions següents:
1.

Les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde, pel que fa a infraccions
de les normes urbanístiques contemplades en el Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
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2.

3.
4.

Catalunya, excepte aquelles que afectin al sòl classificat com a no
urbanitzable..
La instrucció i resolució dels expedients de protecció de la legalitat urbanística
regulats en els articles 199 i següents de l’esmentat Decret Legislatiu excepte
aquells que afectin al sòl classificat com a no urbanitzable.
La instrucció i resolució dels expedients d’ordres d’execució i supòsits de ruïna
previstos en els articles 197 i 198 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde, pel que fa a infraccions
de l‘ordenança municipal de convivència ciutadana i rural, en els supòsits
tipificats en els articles 17, 19, 33, 36, 42, 50, 55, 64; del 112 al 125 i del 126
al 128.

Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior, comprèn les fases i els
procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients
sancionadors a l'àrea d’Urbanisme.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor d’Urbanisme, es podrà
interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos i les
formes previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de
l’article 44 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 596/2011, DE DATA
27 DE JUNY DE 2011, EN QUÈ ES RESOL DELEGAR EN LA REGIDORA
D’OBRES I SERVEIS LES COMPETÈNCIES SANCIONADORES EN L’ÀMBIT
DE LES SEVES ATRIBUCIONS
ATÈS que la lletra “n” de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, atribueix als alcaldes la potestat de sancionar les
faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals,
tret del cas en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
ATÈS que, pel que fa als serveis municipals que presten, els ajuntaments tenen potestats
sancionadores sobre les infraccions que es preveuen, entre d’altres disposicions, al
Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya i a les ordenances municipals reguladores d’aquells.
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 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
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i de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, se’n dedueix que l’Alcalde pot
delegar en els regidors les competències que té atribuïdes en aquesta matèria.
ATÈS que l’Alcalde, mitjançant Decret núm. 555/2011, de data 23 de juny, ha assignat
la direcció política de l’àrea d’Obres i Serveis a la regidora senyora VANESA GARCÍA
i DOMÍNGUEZ
EN ÚS de les atribucions que li han estat legalment conferides, l’Alcalde
RESOL:
Primer.- DELEGAR en la senyora VANESA GARCÍA i DOMÍNGUEZ, regidora
responsable de l’àrea d’Obres i Serveis, en l’àmbit de les seves atribucions en matèria
de serveis municipals, les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde que es
regulen, entre d’altres disposicions, al Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i a les
ordenances i els reglaments municipals corresponents.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i els
procediments d’iniciació i resolució; la d’instrucció dependrà del personal adscrit a la
regidoria.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin per la regidora en aquestes matèries, es
podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos
i formes previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de
l’article 44 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
8.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 597/2011, DE DATA
27 DE JUNY DE 2011, EN QUÈ ES RESOL DELEGAR EN EL REGIDOR
D’ACTIVITATS, HABITATGE I PLA DE BARRIS LES COMPETÈNCIES
SANCIONADORES EN L’ÀMBIT DE LES SEVES ATRIBUCIONS
ATÈS que els ajuntaments tenen potestats sancionadores sobre les infraccions que es
tipifiquen, entre d’altres, a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental d’activitats de Catalunya (completada, en allò que resulti d’aplicació i, pel
que fa a aquest ajuntament en concret), per l’ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’administració municipal en les activitats i les instal·lacions de les
Franqueses del Vallès) i al Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
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ATÈS que la lletra “n” de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, atribueix als alcaldes la potestat de sancionar les
faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals,
tret del cas en que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 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 de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, se’n
dedueix que l’Alcalde pot delegar en els regidors les competències que té atribuïdes en
aquestes matèries.
ATÈS que l’Alcalde, mitjançant Decret núm. 555/2011, de data 23 de juny, ha assignat
la direcció política d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris al regidor senyor JUAN
ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ.
EN ÚS de les atribucions que li han estat legalment conferides, l’Alcalde
RESOL:
Primer.- DELEGAR en el senyor JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ, regidor
responsable d’Activitats, Habitatge i Pla de Barris, en l’àmbit de les seves atribucions,
les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde que es regulen a la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats de Catalunya; a
l’ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les
activitats i les instal.lacions; al Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i a la legislació
d’habitatge protegit.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i els
procediments d’iniciació i resolució; la d’instrucció dependrà del personal adscrit a la
regidoria.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor en aquestes matèries, es
podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos
i formes previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de
l’article 44 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
9.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 598/2011, DE DATA
27 DE JUNY DE 2011, EN QUÈ ES RESOL DELEGAR EN EL REGIDOR DE
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SEGURETAT CIUTADANA LES COMPETÈNCIES SANCIONADORES EN
L’ÀMBIT DE LES SEVES ATRIBUCIONS PEL QUE FA A INFRACCIONS DE
LES NORMES SOBRE ORDRE I CONTROL DE TRÀNSIT EN LES VIES
URBANES DE TITULARITAT MUNICIPAL
ATÈS que la lletra “n” de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril,
atribueix als alcaldes la potestat de sancionar les faltes de desobediència a la seva
autoritat o per infracció de les ordenances municipals, tret del cas en que aquesta
facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
ATÈS que l’article 7 de la Llei 19/2001 de 19 de desembre, de reforma del text articulat
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març, atribueix competències als municipis en
aquesta matèria i que l’article 71.4 d’aquesta darrera disposició (segons redacció
aprovada per la Llei 18/2009, de 23 de novembre), estableix que la sanció per
infraccions a normes de circulació comeses en les vies urbanes correspon als respectius
alcaldes.
ATÈS que el darrer incís de l’apartat 4 de l’article 71 del Reial Decret Legislatiu
339/1990 de 2 de març esmentat estableix que els Alcaldes podran delegar aquesta
facultat d’acord amb la legislació aplicable.
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 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 de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es dedueix
que l’Alcalde pot delegar en els regidors les atribucions que té atribuïdes en aquesta
matèria.
ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret núm. 555/2011, de data 23 de juny, ha
acordat delegar la direcció política de l’àrea de Seguretat Ciutadana al regidor senyor
JOSEP RANDOS PARÉS.
EN ÚS de les atribucions que li han estat legalment conferides, l’Alcalde
RESOL:
Primer.- DELEGAR en el senyor JOSEP RANDOS PARÉS, regidor de l’Àrea de
Seguretat Ciutadana, les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde pel que fa
a infraccions de les normes sobre ordre i control de trànsit en les vies urbanes de
titularitat municipal.

Ple 07/07/2011- pàg. 23

Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i
procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients
sancionadors a la policia local.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de l’àrea de Seguretat
Ciutadana, es pot interposar recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos i
formes previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de
l’article 44 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
10.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 599/2011, DE DATA
27 DE JUNY DE 2011, EN QUÈ ES RESOL DELEGAR EN EL REGIDOR DE
SEGURETAT CIUTADANA LES COMPETÈNCIES SANCIONADORES EN
L’ÀMBIT DE LES SEVES ATRIBUCIONS PEL QUE FA A LA SANCIÓ DE LES
INFRACCIONS A L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA
CIUTADANA I RURAL
ATÈS que la lletra “n” de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril,
atribueix als alcaldes la potestat de sancionar les faltes de desobediència a la seva
autoritat o per infracció de les ordenances municipals, tret del cas en que aquesta
facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
ATÈS que de l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; de l’apartat 3 de l’article 53 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 de l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es dedueix
que l’Alcalde pot delegar en els regidors les atribucions que té atribuïdes en aquesta
matèria.
ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret núm. 555/2011, de data 23 de juny, ha
acordat delegar la direcció política de l’àrea de Seguretat Ciutadana al regidor senyor
JOSEP RANDOS PARÉS.
EN ÚS de les atribucions que li han estat legalment conferides, l’Alcalde
RESOL:
Primer.- DELEGAR en el senyor JOSEP RANDOS PARÉS, regidor de l’àrea de
Seguretat Ciutadana, les competències sancionadores atribuïdes a l’Alcalde, pel que fa
a la sanció de les infraccions a l‘ordenança municipal de convivència ciutadana i rural,
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excepte en el àmbits que afecten els articles 17, 19, 33, 36, 42, 50, 64, del 112 al 125 i
del 126 al 128.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les fases i els
procediments d’iniciació i resolució, corresponent la d’instrucció dels expedients
sancionadors a la policia local.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de Seguretat Ciutadana, es
pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde, en els casos i
formes previstes reglamentàriament.
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment de l’apartat 2 de
l’article 44 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
11.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 603/2011, DE DATA
28 DE JUNY DE 2011, EN QUÈ ES RESOL DESIGNAR EL PRESIDENT I LA
VICE-PRESIDENTA DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
ATÈS que l’article 10 dels estatuts del Patronat municipal d’Esports d’aquest
Ajuntament estableix que són òrgans de govern del Patronat el Consell d’Administració;
el President; el Director Gerent i el Consell General.
ATÈS que els articles 7.2, 12, 14 i 22 dels mateixos estatuts preveuen també l’existència
de la figura del Vice-President del Patronat.
ATÈS que els articles 7 i 10 dels mateixos estatuts estableixen que correspon a
l’Alcalde nomenar el President i el Vice-President.
D’ACORD amb el Decret de l’Alcalde, de data 23 de juny de 2011, pel qual es
configura el cartipàs municipal -després de l’elecció de l’Alcalde realitzada en sessió de
constitució de l’Ajuntament que va tenir lloc el dia 11 de juny de 2011- i s’assigna la
regidoria d’Esports al regidor Sr. José Ramírez Alaya.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, l’Alcalde
RESOL:
Primer.- DESIGNAR el regidor d’Esports Sr. JOSÉ RAMÍREZ i ALAYA com a
President del Patronat municipal d’Esports d’aquest Ajuntament.
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Segon.- DESIGNAR la Sra. ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora de Cultura,
Educació, Infància i Joventut, com a Vice-Presidenta del Patronat municipal d’Esports
d’aquest Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades i al DirectorGerent del Patronat.
12.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE NÚM. 604/2011, DE DATA
28 DE JUNY DE 2011, EN QUÈ ES RESOL DESIGNAR LA PRESIDENTA I EL
VICE-PRESIDENT DEL PATRONAT DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I
JOVENTUT
ATÈS que l’article 8è dels estatuts del Patronat municipal de Cultura, Educació,
Infància i Joventut d’aquest ajuntament estableix que són òrgans de govern del Patronat
la Junta de Govern; el President; el Director Gerent i el Consell General.
ATÈS que els articles 7, 9 i 10 dels mateixos estatuts preveuen també l’existència de la
figura del Vice-President del Patronat.
ATÈS que els articles 7 i 10 dels mateixos estatuts estableixen que correspon a
l’Alcalde nomenar el President i el Vice-President.
D’ACORD amb el Decret de l’Alcalde, de data 23 de juny de 2011, pel qual es
configura el cartipàs municipal -després de l’elecció de l’Alcalde en sessió de
constitució de l’Ajuntament que va tenir lloc el dia 11 de juny de 2011- i s’assigna la
regidoria de Cultura, Educació, Infància i Joventut a la Sra. Rosa Maria Isidro i Ortega.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides, l’Alcalde
RESOL:
Primer.- DESIGNAR la Sra. ROSA MARIA ISIDRO i ORTEGA, regidora de Cultura,
Educació, Infància i Joventut, com a Presidenta del Patronat de Cultura, Educació,
Infància i Joventut d’aquest Ajuntament.
Segon.- DESIGNAR el Sr. JOSÉ RAMÍREZ i ALAYA, regidor d’Esports, com a VicePresident del Patronat de Cultura, Educació, Infància i Joventut d’aquest Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades.
13.-DONAR COMPTE DEL L’ALCALDE DE DATA 1 DE JULIOL DE 2011, EN
QUÈ ES RESOL DELEGAR LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE LA PAGESIA
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ATÈS que l’article 6 del reglament intern del Consell de la Pagesia, òrgan de
participació sectorial d’aquest Ajuntament, estableix que el Consell està integrat pel
plenari i per les comissions de treball que el mateix cregui convenient crear per
acomplir les funcions descrites a l’article 5 del reglament.
ATÈS que l’article 7 del mateix reglament disposa que el Plenari del Consell està
composat pel President/a i per determinats vocals, i que aquell o aquella serà
l’Alcalde/essa del municipi o bé la persona en qui aquest/a delegui.
ATÈS que per decret de l’Alcalde núm. 555, de data 23 de juny de 2011, es va nomenar
la regidora Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve per a la direcció política de l’àrea
d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat.
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde, en ús de les atribucions que li han estat legalment
conferides,
RESOL:
Primer.- DELEGAR la presidència del Consell de la Pagesia d’aquest Ajuntament de
les Franqueses del Vallès a la Sra. ROSA MARIA PRUNA I ESTEVE, regidora
d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat.
Segon.- NOTIFICAR-HO a la Sra. Pruna i Esteve i a l’àrea d’Agricultura, Territori i
Sostenibilitat.
Tercer.- DONAR-NE COMPTE al Ple de l’Ajuntament i al Consell de la Pagesia, en la
propera sessió que hagin de realitzar.

14.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
DE CONFORMITAT amb el que disposen els articles 50 i 51 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, es dóna compte al Ple de la Constitució dels diferents grups
municipals:
1. GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU), integrat pels
regidors/es següents:
Senyor Francesc Colomé i Tenas, senyora Rosa Maria Pruna i Esteve, senyora
Rosa Maria Isidro i Ortega i senyor José Ramírez Alaya.
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El portaveu del grup serà el senyor Francesc Colomé i Tenas i els suplents
senyora Rosa Maria Pruna i Esteve, senyora Rosa Maria Isidro i Ortega i senyor
José Ramírez Alaya.
2. GRUP MUNICIPAL “PSC DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS” (PSCPM), integrat pels regidors/es següents:
Senyor Esteve Ribalta i Sánchez, senyora Gisela Santos i Gonçalves, senyor
Juan Antoni Marín Martínez i senyor Josep Randos i Parés.
El portaveu del grup serà el senyor Esteve Ribalta i Sánchez i els suplents la
senyora Gisela Santos i Gonçalves, senyor Juan Antoni Marín Martínez i senyor
Josep Randos i Parés.
3. GRUP MUNICIPAL DE “CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES”,
(CPF) integrat pels regidors/es següents:
Senyor Francesc Torné i Ventura, senyor Martí Rosàs i Pujol i senyora Maria
Núria Claveria i Soler.
El portaveu del grup serà el senyor Francesc Torné i Ventura i els suplents el
senyor Martí Rosàs i Pujol i senyora Maria Núria Claveria i Soler.
4. GRUP MUNICIPAL “LES FRANQUESES IMAGINA” (LFI), integrat pels
regidors/es següents:
Senyor Rafael Bernabé Pérez i senyor Ferran Gontán i Ferrer.
El portaveu del grup serà el senyor Rafael Bernabé Pérez i el suplent senyor
Ferran Gontán i Ferrer.
5. GRUP MUNICIPAL “PARTIDO POPULAR DE CATALUNYA PARA LES
FRANQUESES DEL VALLÈS” (PP), integrat pel regidor següent:
Senyor Javier Álvarez Álvarez, que serà el portaveu del grup.
6. GRUP MUNICIPAL “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –
AM” (ERC-AM), integrat pel regidor següent:
Senyor Àngel Profitós i Martí, que serà el portaveu del grup.
7. GRUP MUNICIPAL “UNION DE PUEBLOS DE LES FRANQUESES DEL
VALLÈS” (UPLF), integrat per la regidora següent:
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Senyora Vanesa García Domínguez, que serà la portaveu del grup.
8. GRUP MUNICIPAL “PLATAFORMA PER CATALUNYA” (PxC), integrat
pel regidor següent:
Senyor José Badia Torrents, que serà el portaveu del grup.

15.-FIXAR SUBVENCIONS
MUNICIPALS

PER

AL

FUNCIONAMENT

DELS

GRUPS

El Senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la senyora CLAVERIA : Bona Tarda, bé el nostre vot en aquest punt
apartat, el número 15, serà negatiu, doncs entenem que aquesta qüestió està molt
relacionada amb el punt número 23 i aleshores explicarem els motius del nostre vot
Pren la paraula el senyor BERNABÉ: En la mateixa línia que ha dit la Núria, companya
de Convergència per Les Franqueses, nosaltres votarem que no en aquest punt; a més,
presentarem una esmena en el punt 23 i en allà explicarem el sentit d’aquest “no”.
VISTA la constitució del nou Ajuntament el dia 11 de juny de 2011, com a resultat de
les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig d’enguany.
ATÈS que s’han constituït vuit grup polítics municipals i que tots ells ho han fet
complint els requisits i seguint el procediment establert, entre d’altres disposicions, als
articles 19 i següents del Reglament Orgànic municipal (ROM).
ATESA la necessitat de procedir a la determinació de la dotació global dels grups
polítics municipals a l’objecte de complir el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999 i
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, relatiu a la dotació de mitjans suficients per dur
a terme la seva tasca.
ATÈS que hi ha consignació pressupostària suficient.
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR una dotació global als Grups Polítics amb representació a la
Corporació per a l’exercici de 2011 per import de 33.500 euros.
Segon.- APROVAR la distribució de l’anterior dotació, segons els criteris següents:
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a) Quantitat fixa: 1.000 € anuals per a cadascun dels grups municipals.
b) Quantitat variable: 1.500 € anuals per cada regidor obtingut en les darreres
eleccions.
Tercer.- APROVAR el repartiment concret de la dotació anual als diferents grups
municipals en base als criteris assenyalats en el punt anterior, de conformitat amb el
següent detall:
CiU
Regidors
Import
fix anual
Quantitat
anual
per núm.
de
regidors
Total
anual

CPF

LFI-E

PP

4
1.000

PSCPM
4
1.000

1
1.000

Esquerra- UPLF
AM
1
1
1.000
1.000

3
1.000

2
1.000

6.000

6.000

4.500

7.000

7.000

5.500

PxC
1
1.000

3.000

1.500

1.500

1.500

1.500

4.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Quart.- LES DOTACIONS a cada grup es faran efectives trimestralment o, en el seu
cas, en la part proporcional pels dies que correspongui.
Cinquè.- DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985 les
quantitats assignades no podran destinar-se al pagament de remuneracions de personal
de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que puguin
constituir actius fixes de caràcter patrimonial.
Els grups polítics hauran de dur una comptabilitat específica de la dotació que posaran
a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest ho demani.
Sisè.- TRASLLADAR el present acord als diferents grups municipals i a l’àrea de
Planificació Econòmica i Règim Interior.
La proposta s’aprova amb 11 vots a favor, (CiU; PSC; PP, ERC-AM i UPLF), 5 vots en
contra (CpF, LFI i PxC)
16.-ESTABLIR LA PERIODICITAT, EL CALENDARI I L’HORARI DE
CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE I DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
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Una vegada celebrades les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011 i constituït el nou
ajuntament en data 11 de juny del mateix any, resulta necessari procedir, d’acord amb
allò 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, a
l’establiment de la periodicitat, el calendari i els horaris de celebració de les sessions
ordinàries del Ple en aquest mandat corporatiu que comença.
ATÈS que cal donar compliment, així mateix, a l’article 99.1 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de
Catalunya, que estableix que “la comissió de govern (avui, Junta de Govern Local), per
a exercir les seves competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat
determinada pel ple de la corporació, i sessions extraordinàries quan el president ho
decideix”.
ATÈS que l’article 27.1 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix que “el Ple
té sessió ordinària cada mes, d'acord amb el que disposa l'article 46.2 LRBRL,
modificat per la Llei 11/1999, de 21 d'abril. (...)”
ATÈS que l’esmentada disposició del ROM compleix amb la periodicitat mínima a que
fa referència l’article 46.2. a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, en la nova redacció
donada a aquest precepte per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
ÉS PER TOT AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- ESTABLIR que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es duran a
terme el darrer dijous, no festiu, dels mesos de gener, febrer, març, abril, maig, juny,
juliol, setembre, octubre, novembre i desembre de cada any, a les 20:00 hores, a la Sala
d’actes de l’Ajuntament.
Segon.- ESTABLIR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc
els dijous no festius, de cada setmana, a les 19:00 hores, a la sala de la Junta de
Govern Local.
Tercer.- FACULTAR el senyor Alcalde per suspendre la celebració de les sessions de la
Junta de Govern Local del mes d'agost i per alterar les que coincideixin amb Setmana
Santa i Nadal, com a conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no menyscabi
la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració de
les sessions ordinàries de la Junta de Govern, dins de la mateixa setmana de la
celebració, quan el dia fixat sigui festiu.
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents i, en tot cas, amb el quórum de la
majoria absoluta dels membres de ple dret de la Corporació.
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17.- CREAR LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS
El Senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ: Suposo que és per la meva ignorància de que sóc
nou aquí, però no acabo de veure la diferència entre la Junta de Portaveus i la Comissió
Informativa d’assumptes del Ple; ho dic perquè la Junta de Portaveus, que des de el meu
punt de vista seria per temes molt concrets on els portaveus s’ajunten per resoldre grans
temes de poble, té una periodicitat mensual. Preveuen vostès que tindrem aquestes
trobades a banda de la informativa ? No duplicarem reunions? No estarem explicant el
mateix en la informativa que estem explicant en la Junta de Portaveus? Bé, cada junta
d’aquestes s’ha de pagar. Per tant, si em pot aclarir la diferència, li agrairia.
Pren la paraula el Senyor ALCALDE: Algú ja m’ha dit que és duplicar esforços: no ho
és. La Comissió Informativa és un pas previ perquè els expedients passin per allà i
s’aprovin i puguin anar a ple, i la Junta de Portaveus és un lloc de debat en la qual sí
que, evidentment, parlarem de grans temes i aquí direm quins assumptes dels conflictius
passen a comissió informativa i quins no; per tant, hi haurà una mica de consens previ
en la Junta de Portaveus, d’acord ? És un pas previ, i això ho tenen els grans
ajuntaments, no és una cosa que ens inventem ara nosaltres, no. Això ho tenen doncs
per a que els portaveus de cada partit polític es puguin “posicionar” en un gran tema i
anar amb el “tiro” una mica fix a la comissió informativa de ple. Senzillament és això.
Si trobeu que són duplicacions d’òrgans, a la propera Junta de Portaveus en parlem.
ATÈS que l’article 5 del Reglament orgànic municipal estableix que l’organització
municipal d’aquest ajuntament es regeix pels òrgans següents:
a) L'Alcalde
b) Els Tinents d’Alcalde
c) El Ple municipal
d) La Comissió de Govern (avui, Junta de Govern)
e) La Comissió especial de comptes
f) Els regidors delegats de l’alcalde, si s’escau.
ATÈS que l’apartat 2 de l’esmentat article estableix que existeixen, també, els següents
òrgans complementaris:
- Les comissions d’estudi, informe o consulta (comissions informatives)
- Consell del Poble
- Altres òrgans de participació ciutadana
ATÈS que l’apartat 3 estableix que el Ple municipal podrà crear altres òrgans
complementaris de gestió o assessorament.
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ATÈS que es considera convenient crear la “Junta de Portaveus”, com a òrgan
complementari de l'organització municipal atès que, per estar integrada per l'Alcalde i
els portaveus de cadascun dels grups polítics municipals, pot contribuir a millorar el
funcionament polític de l’Ajuntament.
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- CREAR la Junta de Portaveus, com a òrgan col·legiat de caràcter
complementari de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, la qual estarà formada
per l’Alcalde i pels portaveus de cadascun dels altres grups municipals.
Segon.- ESTABLIR que el règim jurídic i de funcionament de l'esmentada Junta serà el
següent :
Facultats
Les facultats de la Junta de Portaveus es divideixen en:
A. De caràcter resolutiu:
Sobre les següents matèries:
a.1) sobre el funcionament de la pròpia junta de portaveus.
a.2) sobre les relacions entre els grups municipals i entre aquests i l’organització
municipal.
a.3) sobre les qüestions que afectin els grups municipals en el desenvolupament de les
sessions del Ple i de les comissions informatives, inclosa la fixació del calendari de les
sessions ordinàries.
B. De proposta:
Sobre les següents matèries:
b.1) declaracions polítiques.
b.2) mocions.
b.3) revisions i/o modificacions del ROM.
b.4) qüestions que afectin els grups municipals.
b.5) relacions entre els grups municipals i els mitjans de comunicació.
C. D’estudi, informe o consulta:
Sobre les següents matèries:
c.1) sobre els assumptes que l’alcalde decideixi sotmetre a la seva consideració.

Ple 07/07/2011- pàg. 33

c.2) sobre les mocions o propostes d’acord que tractin sobre temes que no
corresponguin a cap comissió informativa (de fet, a la comissió informativa
d’assumptes del Ple).
c.3) amb caràcter transitori, respecte als assumptes que corresponguin a les comissions
informatives permanents mentre que aquestes no siguin creades.
D. D’assabentat:
d.1) sobre els punts de l’ordre del dia de les sessions plenàries.
d.2) sobre les qüestions organitzatives de la corporació.
d.3) sobre els grans esdeveniments que afectin la ciutadania.
La Junta de Portaveus serà escoltada en tot allò que faci referència a la dotació de
mitjans personals, materials i econòmics dels diferents grups municipals.
Règim d’acords
Quan la Junta de Portaveus actuï exercint funcions de caire resolutiu es requerirà per a
la vàlida adopció dels acords la majoria simple dels seus membres i el vot serà sempre
ponderat.
Règim jurídic i de funcionament
La Junta de Portaveus es reunirà de forma ordinària, una vegada al mes, segons la
convocatòria que a aquest efecte farà l’Alcalde amb una antelació de quaranta-vuit
hores, i s’entendrà vàlidament constituïda quan hi siguin presents almenys els
portaveus de tres grups municipals, entre els quals s’haurà de trobar l’Alcalde o el
regidor/a en qui delegui.
A instància de la majoria de portaveus l’Alcalde convocarà sessions extraordinàries.
Aquesta convocatòria haurà d’efectuar-se després de la petició prèvia signada i
dirigida al president/a de la Junta de Portaveus. L’Alcalde, en aquest cas, haurà de
reunir la Junta de Portaveus en un termini de set dies.
El president/a, per si mateix, podrà convocar-ne sessions extraordinàries.
Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions de la Junta de Portaveus els
membres i el personal de la corporació que l’Alcalde consideri convenient, a efectes
d’informar sobre assumptes concrets.
De les sessions que celebri la Junta de Portaveus se’n aixecarà acta succinta per part
del/la Secretari/ària de l'Ajuntament.
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Els portaveus podran nomenar un suplent i podran estar acompanyats a les sessions
per un membre del seu grup, que no tindrà dret a vot.
Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter vinculant ni donaran
lloc a cap acte administratiu. Les decisions de la Junta s’adoptaran sempre en funció
del criteri de vot ponderat.
La Junta de Portaveus no podrà tenir atribuïdes competències resolutòries ni rebre
delegacions de cap altre òrgan municipal
A cadascun dels portaveus se li facilitaran els mitjans suficients per al millor
coneixement i atenció dels assumptes pel seu respectiu grup.
Tercer.- DESIGNAR com a membres de la Junta de Portaveus les persones següents:
- el Sr. Francesc Colomé i Tenas, portaveu del grup municipal de CiU
- el Sr. Esteve Ribalta i Sánchez, portaveu del grup municipal del PSC-PM
- el Sr. Francesc Torné i Ventura, portaveu del grup municipal de CPF
- el Sr. Rafael Bernabé Pérez, portaveu del grup municipal LFI
- el Sr. Javier Álvarez Álvarez, portaveu del grup municipal del PP
- el Sr. Àngel Profitós i Martí, portaveu del grup municipal d’ERC-AM
- la Sra. Vanesa García Domínguez, portaveu del grup municipal d’UPLF
- el Sr. José Badia Torrents, portaveu del grup municipal de PxC
Quart.- NOTIFICAR-HO als portaveus dels diferents grups municipals.
La proposta s’aprova amb 15 vots a favor (CiU; PSC; PP, ERC-AM; UPLF; CpF i PxC;
cap vot en contra i amb l’abstenció de LFI (Sr. Bernabé).
18.- CREAR LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ASSUMPTES DEL PLE I FIXAR
LA SEVA PERIODICITAT
Una vegada celebrades les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011 i constituït el nou
ajuntament en data 11 de juny del mateix any, resulta necessari procedir, d’acord amb
allò 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, a
la creació i determinació de la composició de la Comissió Informativa o de les
Comissions Informatives de caràcter permanent d'aquest Ajuntament, amb l'objecte de
dotar aquest d'un o més òrgans complementaris d’estudi i de deliberació, per fer efectiu
el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la seva redacció actual donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
atorga, entre d’altres disposicions, a tots els grups municipals integrants de la
Corporació.
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ATÈS que, de conformitat amb el que disposa l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya, en
concordança amb la resta de legislació vigent, 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, com quan neixin amb caràcter temporal amb
l'objecte de tractar temes específics.
ATÈS que, de conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions han d’estar
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la
Corporació.
PER TOT AIXÒ, l’Alcalde, de conformitat amb el que disposen els articles 56 i ss. del
Reglament Orgànic Municipal (ROM), l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya, en
concordança amb la resta de legislació vigent, en tot allò que no s'oposi, contradigui o
resulti incompatible amb les normes anteriors, proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- CREAR la Comissió Informativa de caràcter permanent següent:
Comissió Informativa d’assumptes del ple.
Segon.- La seva composició serà la següent:
2 representants del grup de Convergència i Unió (CiU), l’Alcalde-President inclòs
2 representants del grup del “PSC de les Franqueses del Vallès” (PSC-PM)
2 representants del grup de Convergència per les Franqueses (CPF)
1 representant del grup de Les Franqueses Imagina (LFI)
1 representant del grup del Partit Popular (PP)
1 representant del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM (ERC-AM)
1 representant del grup Unión de Pueblos de les Franqueses del Vallès (UPLF)
1 representant del grup Plataforma per Catalunya (PxC)
Tercer.- LES FUNCIONS d'aquesta Comissió Informativa de caràcter permanent seran
l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple, de la Junta
de Govern i, en el seu cas, de l’Alcalde, 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.
Quart.- AQUESTA COMISSIÓ, celebrarà reunions ordinàries de caràcter mensual,
d'acord amb el règim de sessions establert, podent celebrar sessions extraordinàries
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quan el seu President ho decideixi, o quan ho sol·liciti la quarta part, almenys, del
nombre legal de membres.
Cinquè.- El seu funcionament s’ajustarà a allò que disposen els articles 56 i ss. del
ROM i legislació concordant 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 Local.
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents i, en tot cas, amb el quòrum de la
majoria absoluta dels membres de ple dret de la Corporació

19.- NOMENAR ELS MEMBRES INTEGRANTS DE DIFERENTS ÒRGANS
COL·LEGIATS MUNICIPALS
ATÈS que els diferents regidors i regidores electes van prendre possessió del seu càrrec
en la sessió plenària de constitució del nou Consistori celebrada el dia 11 de juny de
2011, en la que hi va haver la proclamació de l’Alcalde.
ATÈS que l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals estableix que, en els trenta dies següents al de la sessió constitutiva del
Consistori, l’Alcalde ha de convocar la sessió o sessions del Ple de la Corporació
necessàries per a l’organització i funcionament dels òrgans de govern i administració
d’aquest municipi.
VIST allò que disposen l’article 48 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 els articles 56
i següents del Reglament orgànic municipal (ROM) .
L’alcade, escoltats els portaveus dels diferents grups municipals, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ESTABLIR, de conformitat amb allò que disposen els articles 48 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 els articles 56 i següents del Reglament Orgànic municipal i
concordants, que les comissions a les quals fan referència les esmentades disposicions,
estaran integrades pels regidors/es que s’indiquen a continuació:


COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:

Sr. Francesc Colomé i Tenas (grup municipal Convergència i Unió, CiU), President
Sr. José Ramírez Alaya (suplent del grup municipal Convergència i Unió, CiU)
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Sr. Esteve Ribalta Sánchez (grup municipal PSC de les Franqueses del Vallès (PSCPM)
Sr. Juan Antonio Marín Martínez (suplent del grup municipal PSC de les Franqueses
del Vallès (PSC-PM)
Sr. Francesc Torné i Ventura (grup municipal Convergència per les Franqueses (CPF)
Sra. Núria Claveria i Soler (suplent del grup municipal Convergència per les
Franqueses (CPF)
Sr. Rafael Bernabé Pérez (grup municipal Les Franqueses Imagina (LFI)
Sr. Ferran Gontán i Ferrer (suplent del grup municipal Les Franqueses Imagina (LFI)
Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup municipal Partido Popular de
Catalunya para les Franqueses del Vallès (PP)
Sr. Àngel Profitós i Martí, representant del grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya-AM (ERC-AM)
Sra. Vanesa García Domínguez, representant del grup municipal Unión de Pueblos de
les Franqueses (UPLF)
Sr. José Badia Torrents, representant del grup municipal Plataforma per Catalunya
(PxC)
El funcionament d’aquesta comissió es durà a terme amb el sistema de vot ponderat.


COMISSIÓ INFORMATIVA ASSUMPTES PLE:

Sr. Francesc Colomé i Tenas, representant del grup Convergència i Unió (CiU)
Sr. José Ramírez Alaya, representant del grup Convergència i Unió (CiU)
Sr. Esteve Ribalta i Sánchez, representant del grup PSC de les Franqueses del Vallès
(PSC-PM)
Sr. Juan Antonio Marín Martínez, representant del grup PSC de les Franqueses del
Vallès (PSC-PM)
Sr. Francesc Torné i Ventura, representant del grup Convergència per les Franqueses
(CPF)
Sr. Martí Rosàs i Pujol, representant del grup Convergència per les Franqueses (CPF)
Sr. Rafael Bernabé Pérez, representant del grup Les Franqueses Imagina (LFI)
Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup Partido Popular de Catalunya para
les Franqueses del Vallès (PP)
Sr. Àngel Profitós i Martí, representant del grup Esquerra Republicana de CatalunyaAM (ERC-AM)
Sra. Vanesa García Domínguez, representant del grup Unión de Pueblos de les
Franqueses del Vallès (UPLF)
Sr. José Badia Torrents, representant del grup Plataforma per Catalunya (PxC)


CONSELL DE LA PAGESIA:

(Presidenta: Rosa Maria Pruna i Esteve)
Vocals a nomenar:
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Sra. Rosa Maria Isidro i Ortega, representant del grup Convergència i Unió (CiU)
Sr. Juan Antonio Martín Martínez, representant del grup PSC de les Franqueses del
Vallès (PSC-PM)
Sr. Martí Rosàs i Pujol, representant del grup Convergència per les Franqueses (CPF)
Sr. Ferran Gontán i Ferrer, representant del grup Les Franqueses Imagina (LFI)
Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup Partido Popular de Catalunya para
les Franqueses del Vallès (PP)
Sr. Àngel Profitós i Martí, representant del grup Esquerra Republicana de CatalunyaAM (ERC-AM)
Sra. Vanesa García Domínguez, representant del grup Unión de Pueblos de les
Franqueses del Vallès (UPLF)
Sr. José Badia Torrents, representant del grup Plataforma per Catalunya (PxC)


CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:

(President: Francesc Colomé i Tenas
Regidora d’Educació: Rosa Maria Isidro i Ortega)
Vocals a nomenar:
Sr. José Ramírez Alaya, representant del grup Convergència i Unió (CiU)
Sr. Esteve Ribalta i Sánchez, representant del grup PSC de les Franqueses del Vallès
(PSC-PM)
Sra. Núria Claveria i Soler, representant del grup Convergència per les Franqueses
(CPF)
Sr. Ferran Gontán Ferrer, representant del grup Les Franqueses Imagina (LFI)
Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant grup Partido Popular de Catalunya para les
Franqueses del Vallès (PP)
Sr. Àngel Profitós i Martí, representant del grup Esquerra Republicana de CatalunyaAM (ERC-AM)
Sra. Vanesa García Domínguez, representant del grup Unión de Pueblos de les
Franqueses del Vallès (UPLF)
Sr. José Badia Torrents, representant del grup Plataforma per Catalunya (PxC)


CONSELL ASSESSOR DE JOVENTUT:

(President: Francesc Colomé i Tenas
Regidora de Joventut: Rosa Maria Isidro i Ortega)
Vocals a nomenar:
Sr. José Ramírez Alaya, representant del grup Convergència i Unió (CiU)
Sra. Gisela Santos Gonçalves, representant del grup PSC de les Franqueses del Vallès
(PSC-PM)
Sra. Núria Claveria i Soler, representant del grup Convergència per les Franqueses
(CPF)
Sr. Rafael Bernabé Pérez, representant del grup Les Franqueses Imagina (LFI)
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Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant grup Partido Popular de Catalunya para les
Franqueses del Vallès (PP)
Sr. Àngel Profitós i Martí, representant del grup Esquerra Republicana de CatalunyaAM (ERC-AM)
Sra. Vanesa García Domínguez, representant del grup Unión de Pueblos de les
Franqueses del Vallès (UPLF)
Sr. José Badia Torrents, representant del grup Plataforma per Catalunya (PxC)


CONSELL DEL POBLE DE LLERONA:

Sra. Rosa Maria Pruna i Esteve, representant del grup de Convergència i Unió (CiU),
com a Presidenta
Sra. Rosa Maria Isidro i Ortega, representant del grup de Convergència i Unió (CiU)
Sr. José Ramírez Alaya, representant del grup de Convergència i Unió (CiU)


CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT:

Sr. Rafael Bernabé Pérez, representant del grup Les Franqueses Imagina (LFI), com a
President
Sr. Ferran Gontán i Ferrer, representant del grup Les Franqueses Imagina (LFI)
Sr. José Ramírez Alaya, representant del grup de Convergència i Unió (CiU)
Segon.- NOMENAR tresorer al senyor JOSÉ RAMÍREZ ALAYA assignant-li, la
quantitat de 60 €/anyals, per menyscapte de diners.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents i, en tot cas, amb el quòrum de la
majoria absoluta dels membres de ple dret de la Corporació

20.- NOMENAR REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A LA JUNTA DE
GOVERN DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA
ATÈS que els diferents regidors i regidores electes van prendre possessió del seu càrrec
en la sessió plenària de constitució del nou Consistori celebrada el dia 11 de juny de
2011, en la que hi va haver la proclamació de l’Alcalde.
ATÈS allò que disposa l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals.
ATÈS que l’article 9 dels estatuts del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància
i Joventut estableix que la Junta de Govern del Patronat està integrada per
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a)

El President

b) El Vice-president
c)

Quatre regidors designats pel Ple de l’Ajuntament.

d) Un representant de les entitats que actuen al municipi en l’àmbit de les
competències del Patronat, designat pel Consell General, escollit d’entre els
presidents de les mateixes entitats que formen part d’aquest.
ATÈS que l’article 12 dels estatuts del Patronat Municipal d’Esports estableix que el
Consell d’Administració d’aquest estarà integrat per:
a)

El President

b) El Vice-president
c)

Tres regidors designats pel Ple de l’Ajuntament.

d) Un representant de les entitats esportives locals, designat per aquestes
mateixes entitats al Consell General.
ATÈS, per altra banda, que, habitualment i a la pràctica, els regidors designats pel Ple
per a formar part dels dos esmentats òrgans col·legiats en són un per cadascun dels
grups municipals que es constitueixen en cada mandat de la Corporació, amb
independència del nombre (taxat) de regidors/es que s’ha assenyalat anteriorment.
ATÈS que, actualment, hi ha constituïts vuit grups polítics municipals i que es creu
convenient seguir amb el costum mencionat i, per tant, que tots ells tinguin un
representant als mencionats òrgans.
ATÈS que no es considera imprescindible tramitar una modificació dels estatuts per
adequar-los a l’esmentada pràctica política, en el benentès que la mateixa no incideix ni
en el règim jurídic ni el règim competencial, pressupostari, etc.... dels patronats.
TENINT EN COMPTE que, per Decrets de l’Alcalde núms. 603 i 604, ambdós de data
28 de juny de 2011, es van designar el President i la Vice-Presidenta del Patronat
d’Esports i la Presidenta i el Vice-President del Patronat de Cultura, Educació, Infància
i Joventut.
ÉS PER AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- ESTABLIR que la composició del Consell d’Administració del Patronat
Municipal d’Esports serà, en endavant, la següent:
- Sr. José Ramírez Alaya (President)
- Sra. Rosa Maria Isidro i Ortega (Vice-presidenta)
-Sr. Josep Randos i Parés, representant del grup municipal PSC de les Franqueses del
Vallès (PSC-PM)
- Sr. Martí Rosàs i Pujol, representant del grup municipal Convergència per les
Franqueses (CPF)
- Sr. Rafael Bernabé Pérez, representant del grup municipal Les Franqueses Imagina
(LFI)
- Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup municipal Partido Popular de
Catalunya para les Franqueses del Vallès (PP)
- Sr. Àngel Profitós i Martí, representant del grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya-AM (ERC-AM)
- Sra. Vanesa García Domínguez, representant del grup municipal Unión de Pueblos de
les Franqueses (UPLF)
- Sr. José Badia Torrents, representant del grup municipal Plataforma per Catalunya
(PxC).
Segon.- ESTABLIR que la composició de la Junta de Govern del Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut serà, en endavant, la següent:
- Sra. Rosa Maria Isidro i Ortega (Presidenta)
- Sr. José Ramírez Alaya (Vice-president)
-Sr. Juan Antonio Marín Martínez, representant del grup municipal PSC de les
Franqueses del Vallès (PSC-PM)
- Sra. Núria Claveria i Soler, representant del grup municipal Convergència per les
Franqueses (CPF)
- Sr. Ferran Gontán i Ferrer, representant del grup municipal Les Franqueses Imagina
(LFI)
- Sr. Javier Álvarez Álvarez, representant del grup municipal Partido Popular de
Catalunya para les Franqueses del Vallès (PP)
- Sr. Àngel Profitós i Martí, representant del grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya-AM (ERC-AM)
- Sra. Vanesa García Domínguez, representant del grup municipal Unión de Pueblos de
les Franqueses (UPLF)
- Sr. José Badia Torrents, representant del grup municipal Plataforma per Catalunya
(PxC).
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents i, en tot cas, amb el quòrum de la
majoria absoluta dels membres de ple dret de la Corporació
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21.- NOMENAR REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN LES ENTITATS
SUPRANACIONALS, CONSORCIS I MANCOMUNITATS DE LES QUE FORMA
PART L’AJUNTAMENT
Una vegada celebrades les Eleccions locals i constituït el nou ajuntament, resulta
necessari procedir al nomenament dels representants municipals en els òrgans
col·legiats de les entitats locals supramunicipals, consorcis i mancomunitats de les quals
forma part l’ajuntament, en compliment del que disposa l’article 38 c) del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
ÉS PER AIXÒ QUE l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- NOMENAR com a representants de l’Ajuntament en les entitats
supramunicipals, consorcis i mancomunitats que s’indiquen a continuació, els
regidors/es següents:


CONSORCI PER A LA DEFENSA CONCA BESOS: FRANCESC COLOMÉ
I TENAS.



ADF MONTSENY-CONGOST: ROSA MARIA PRUNA I ESTEVE.



MANCOMUNITAT
DOMÍNGUEZ.



SERVEI COMARCAL D’INCENDIS: JOSEP RANDOS I PARÉS.



CONSORCI LOCALRET: FRANCESC COLOMÉ I TENAS.



COMISSIÓ SEGUIMENT CONVENI TRANSPORT: VANESA GARCÍA
DOMÍNGUEZ.



XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: ROSA
MARIA PRUNA I ESTEVE.



CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS: FRANCESC
COLOMÉ I TENAS.



PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ
BARCELONA: JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ.

AIGÜES

TER-LLOBREGAT:

VANESA

GARCÍA

METROPOLITANA

DE
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CONSORCI GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL VALLÈS ORIENTAL
(SECTOR CENTRAL): ROSA MARIA PRUNA I ESTEVE.



XARXA LOCAL DE CONSUM: JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i als caps de les àrees
en què s’organitza l’ajuntament.
La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents i, en tot cas, amb el quòrum de la
majoria absoluta dels membres de ple dret de la Corporació

22.- APROVAR LA DELEGACIÓ DE DIVERSES ATRIBUCIONS DEL PLE A
FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
El senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el senyor TORNÉ: Bé, no fa gaires mesos que ja vam recuperar les
delegades a la Junta de Govern per aquest ple, bàsicament perquè en l’any 2008, després
de la moció de censura, es van traspassar competències del ple i que, amb un govern
també amb molts grups polítics que va fer fallida, es van haver de recuperar per els seus
problemes en el funcionament. En aquest cas, no dic que passi el mateix en el
funcionament del govern però si dic que té la mateixa morfologia política i això ens
indica que el ple és l’òrgan més representatiu d’aquest consistori; per tant, és
aconsellable que no es traspassin competències a la Junta de Govern, que realment
s’exerceixin pel mateix ple i, a més, no hi ha cap tipus de justificació, ni per agilitat ni
per cap altre raó. Per tant, nosaltres demanem que aquest punt no es faci efectiu, no per
res sinó perquè no hi ha cap tipus de millora en el traspàs de competències, en deixar
menys competències al ple per traspassar-les a la Junta de Govern, i seria fals interpretar
que això dona més agilitat, al contrari, si de cas allò que comporta és retallar el possible
debat o les possibles resolucions de problemes molt més profunds, i per tant, creiem que
val la pena que es tingui en compte tot això.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ: En la línia del senyor Francesc TORNÉ, nosaltres
pensem que el ple és l’òrgan màxim de representació de la ciutadania; delegar certes
atribucions del ple a la Junta de Govern és, en el fons, “regatejar” o esquivar cert debat
polític i que els ciutadans tinguin informació de primera mà. És per això que nosaltres
creiem que vosaltres heu creat la Junta de portaveus, precisament per parlar allà i totes
aquestes atribucions que arribin aquí (com “donar compte” i trobar-nos amb un ordre
del dia on hi hauran més de la meitat dels punts de “donar compte”) faran que el debat
quedi molt disminuït o reduït a les aportacions que fem l’oposició com a punts
extraordinaris d’aquest debat. Per tant, nosaltres votarem en contra d’això.
Pren la paraula el senyor BADIA: A veure, senyor Colomé, vostè es va comprometre a
una política transparent i de participació, amb les competències que es deleguen avui no
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li caldrà passar al ple gairebé res... quina participació/implicació vol dels regidors i del
poble quan gairebé tot ho podrà aprovar per decret d’alcaldia, fins i tot contractació del
Centre Cultural de Corró d’ Avall ?.
El senyor ALCALDE intervé: Per decret d’alcaldia no, per Junta de Govern, perquè jo
per decret d’alcaldia he delegat competències a la Junta de Govern.
Jo les he delegat per donar continuïtat a la Junta de Govern i també deleguem funcions
del ple a la Junta de Govern per donar-li contingut. Us emplaço, però, si voleu, a la
propera Junta de portaveus perquè aquest debat el traslladem allà i definim quines
competències seran plenàries, quines competències seran de Junta de Govern i quines
competències seran d’alcaldia.
Pren la paraula el senyor TORNÉ: Però, amb això ja li puc contestar....
Pren la paraula el Senyor ALCALDE: Però jo estic dient que decidim quines deleguem
i quines no...
Pren la paraula el senyor TORNÉ: A veure: les del ple, cap; vostè com a òrgan de
govern, com a alcalde que és, pot delegar a la Junta de Govern les que cregui oportú.
Però nosaltres estem dient que, com a membres d’aquest consistori que som, no volem
que deixi sense competències aquest ple o que se’ns redueixin les nostres funcions.
Vostè, de les seves, com a òrgan de govern, pot traslladar la Junta o delegar-les al
regidors, com ha fet aquí, les competències que vulgui perquè són les de l’alcalde, però
les del ple, aquestes les discutim entre tots.
Pren la paraula el senyor RIBALTA: A veure, jo he estat anteriorment, com el senyor
TORNÉ, defensor de la cessió de les competències del ple a la Junta de Govern Local.
El que hem de tenir clar tots és que les potestats per prendre decisions estan en mans de
l’alcalde i estan en mans el ple; aleshores en teoria, la llei preveu la cessió d’aquestes
competències. Vostè, senyor TORNÉ, ha dit que no creu que hi haurà una agilització de
l’administració: jo crec que, en una gran majoria de les competències que es deleguen,
sí que produïm una agilització de l’administració; hi ha una sèrie de competències que
no mereixen segurament que es convoqui un ple extraordinari. El que no pot ser és que
certes decisions que l’administració ha de prendre hagin d’esperar un mes, la gent no ho
entén, això. Jo crec que tenim una Junta de Govern Local amb una representació prou
àmplia (i que no està tancada a que hi hagi més representació, no ho està en absolut) i
que la llei ho permet i jo penso que això no li està treient cap legitimitat a aquest ple,
perquè aquest ple continuarà prenent les decisions que són importants per al municipi.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ: Doneu-vos compte del que acaba de passar aquí:
aquí hem demanat el per què és passen aquestes atribucions del ple a la Junta de
Govern i se’ns emplaça a la Junta de portaveus. Per tant, el debat s’està esquivant.
Només us posaré un exemple: el punt 11, que és un dels punts en què hi estic
radicalment en contra: “11.La sol·licitud i acceptació de subvencions, cas que la
normativa prevegi la sol·licitud o acceptació obligatòriament per l’Ajuntament en Ple”.
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Si hi ha aquesta normativa és per alguna cosa. Estic d’acord en que podem traspassar
competències i tal, però estem buidant de contingut el que serien els plens, des del meu
punt de vista, i per tant estem fent un flac favor a la transparència. Des del meu punt de
vista escatimem el possible debat polític.
Pren la paraula el senyor BADIA: Jo li demano, Sr. Alcalde, que es deixi aquest punt
sobre la taula i ho discutim a la Junta de Portaveus.
Pren la paraula el senyor RIBALTA: Sobre l’exemple del qual parlava el senyor
BERNABÉ, penso que aquí la normativa és molt clara i molt contundent. Jo penso que
si la subvenció es regula per una normativa que diu que ha de acceptada per ple, ha de
ser acceptada per ple. No sé si és un tema de redacció, però aquí si que no hi ha possible
discussió
VIST que l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, modificat per la Llei 11/1999, de 24 d’abril i per Llei 57/2003, de 16 de
desembre, estableix que el Ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en
l’Alcalde i en la Comissió de Govern (avui Junta de Govern Local), excepte les
enunciades en el seu número 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), i en el
número 3 del mateix article.
ATÈS que l’article 51 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals estableix que l’acord plenari pel qual es produeixi la delegació, que
s’ha d’adoptar per majoria simple, tindrà efectes des del dia següent al de la seva
adopció, sens perjudici de la seva publicació en el BOP corresponent.
ATÈS que l’apartat 3er de l’esmentat article disposa que l’acord de delegació ha de
contenir l’àmbit dels assumptes i les facultats concretes que es deleguen, així com les
condicions específiques d’exercici d’aquestes en la mesura que concretin o s’apartin del
règim general previst en el mencionat Reglament.
VIST el que estableix l’article 13 de la Llei 20/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
ATÈS que la delegació de competències permet una gestió administrativa més àgil.
ÉS PER TOT AIXÒ QUE l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- DELEGAR a favor de la Junta de Govern Local les atribucions del Ple de
l’Ajuntament següents:
1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en
matèries competència del Ple que hagin estat delegades en la Junta de Govern Local.
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2. La declaració de lesivitat dels acords dictats per l’Ajuntament.
3. La concertació de les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les
operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en
l’exercici anterior.
4. Les contractacions i les concessions de tota mena, quan el seu import superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així
com els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a
quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves
anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta
apartat.
En tot cas, queden excloses de la delegació les concessions de béns o serveis per més de
cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del
pressupost.
5. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan la competència per a la seva
contractació o concessió correspongui al Ple.
6. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d’euros.
7. Les permutes de béns mobles i immobles.
8. Les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor
històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
- Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties
indicats per a les adquisicions de béns.
En tot cas, restaran excloses de la delegació les alienacions de qualsevol classe de
béns, quan llur quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost.
9. La renúncia a herències, llegats o donacions si la seva quantia no excedeix del 10%
dels recursos ordinaris del pressupost.
10. Les resolucions sobre autoritzacions o denegacions de compatibilitat del personal
al servei de la Corporació.
11. La sol·licitud i acceptació de subvencions, cas que la normativa prevegi la
sol·licitud o acceptació obligatòriament per l’Ajuntament en Ple.
12. L’aprovació de convenis de cooperació amb altres ens locals o amb altres
administracions públiques, llevat del supòsit de transferència de funcions o d’activitats
a altres administracions públiques per mitjà del conveni.
13. La imposició de les sancions establertes per la comissió d’infraccions de caràcter
greu i molt greu tipificades per la Llei 10/1999, del 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
L’exercici de la potestat sancionadora per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu tipificades per la Llei de l’Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i el Reial decret 287/2002, del
22 de març, que la desenvolupa.
14. Les altres que les lleis atribueixin expressament les lleis.
15. Les competències del Ple atribuïdes a la Junta de Govern Local en les bases
d’execució del Pressupost, s’entenen delegades en aquest darrer òrgan.
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Segon.- PUBLICAR la delegació efectuada en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, sense perjudici de la seva efectivitat des de l’endemà de la seva adopció.
Tercer.- NOTIFICAR-HO a les diferents àrees en que s’organitza administrativament
l’Ajuntament.
La proposta s’aprova amb 11 vots a favor (CiU; PSC; PP, ERC-AM; UPLF) I 5 vots en
contra (CpF; LFI i PxC).

23.- ESTABLIR EL RÈGIM DE LA DEDICACIÓ I DE LES RETRIBUCIONS
DELS CÀRRECS ELECTES
El Senyor ALCALDE obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la Senyora CLAVERIA: Bé, avui comencem una nova legislatura i li he
de dir que, a la vista del seu discurs, sobretot el d’investidura i els que feia vostè durant
la campanya, m’he mantingut tot aquest temps esperançada pensant que de debò hi
posaria seny, tan al desgavell polític com a l’econòmic d’aquest consistori. Tal com
vostè va dir, al final semblava que a Les Franqueses veuríem “sortir el sol”. Doncs bé,
jo avui lamento haver de dir que, meteorològicament parlant, sí que veiem sortir el sol
però, des del punt de vist d’aquest consistori, això no té res a veure amb el que avui
comencem a percebre sobre com pot anar aquesta legislatura. Tant de bo m’equivoqui...
En diverses ocasions, en aquesta mateixa sala, he recriminat a l’equip de govern, i vostè
també ho ha fet, el fet que semblava que la crisi passés de llarg d’aquest municipi,
sobretot de l’Ajuntament: s’aprovaven despeses innecessàries i elevades que no es
corresponien amb la realitat i a la situació que estem vivint. Mesos enrere, a la vista
d’aquesta crisi econòmica que pateix el país i també en solidaritat amb la reducció de
sous als funcionaris, vam adoptar un acord de ple, per unanimitat, pel qual es reduïen en
un 10% les despeses dels sous i indemnitzacions als polítics, inclosos els dels membres
de l’equip de govern. Avui vostè porta aquest punt al ple i veiem, en alguns casos, que
aquell 10% de reducció s’ha tornat a restablir i que, en el seu conjunt, l’ increment de la
despesa en sous i indemnitzacions a regidors i grups polítics s’enfila, permeti’m la
“castellanada”, “a la friolera” del 150% d’increment. És a dir, fins ara, l’equip de
govern li costava a aquest consistori 190.000€ i avui passa a ser una despesa de
350.000€, això si es queda aturat en aquí i no continuem. Si, a més, tenim en compte l’
increment que es vol aplicar a les tarifes per assistència als òrgans col·legiats, que en
alguns casos passa de 41€ a 250€ per sessió, com a resultat tenim aquest gran
despropòsit. Ens trobem al mig de l’any, al mes de jliol, sense pressupost i amb una
tresoreria desequilibrada que fa que, en la majoria dels casos, als nostres proveïdors
se’ls pagui amb un retard de més de 6 mesos i que no poguem ajudar les famílies
necessitades, doncs no hi ha prou recursos; reduïm els serveis a la ciutadania perquè no
hi ha diners... I vostè ho arregla apujant els preus dels polítics. Voldria creure que,
diàriament, vostès en el seu conjunt, fan una repassada als mitjans de comunicació, que
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dia dia sí, dia també, van plens d’informacions crítiques relacionades amb els
increments de retribucions als polítics. Si no fos així, els ho recomano, i potser
d’aquesta manera s’adonaran del per què de l’opinió de bona part de la ciutadania
respecte els polítics... Tots hauríem de ser conscients de la greu crisi que estem vivint,
els primers que hem de donar exemple de sacrifici som els polítics, i no aplicar les
“retallades” només a les partides que donen servei i ajuts a la ciutadania. Amb tot el que
acabo d’explicar, no obstant, no vull dir que s’hagi de treballar per amor a l’art, és lògic
que si es fa una feina, aquesta sigui retribuïda. Però, senyors, els recordo que són vostès
els que van dir que s’hi havia de posa seny, els recordo també que aquesta feina la fem
tots plegats perquè volem, no pas perquè ningú ens hagi posat una pistola al pit. I amb
tot això que acabo de dir, com es pot imaginar, el nostre vot serà negatiu.
Pren la paraula el senyor BERNABÉ: A veure: jo puc entendre que en un govern ampli
es pacti que hi hagi una redistribució de les responsabilitats, però com que, precisament,
hi ha una redistribució de les responsabilitats i sou molta gent governant, no cal que hi
hagi una aportació econòmica per fer aquesta tasca. Jo entendria que un regidor, dos,
tres, acumulessin una quantitat de regidories prou important com perquè es dediquessin
a l’ajuntament. No oblidem que molts regidors tenen patronats i tenen tècnics prou
vàlids però és que, a més, com ha dit la Núria CLAVERIA, hem apujat les Juntes de
Govern Local fins als 250 €.... Això comporta que un regidor que no tingui cap
dedicació, a final d’any s’està emportant aproximadament 13.000€ només per assistir a
les Juntes de Govern Local. Davant de tot això, i tenint en compte que tots els grups
polítics aquí presents hem parlat d’ austeritat, hem parlat de sentit comú, hem parlat de
la situació de la ciutadania, de molta gent que està a l’atur i que molts d’ells no cobren;
d’un moviment com el del “15M” que ens ha fet reflexionar a tots; davant de tota
aquesta gent ens hem compromès, per programa, la gran majoria dels que estem aquí si
no tots, a ser responsables i ser austers. Aquests comptes per molt que es puguin
assemblar a allò que hi havia abans, no són responsables i no són austers; això sembla
un repartiment del pastís pur i dur. Davant d’això, nosaltres presentem una esmena que
suposo que no serà acceptada però jo la presento, on diem, darrera de tots aquests punts
que ens ha llegit el secretari això:
“ATÈS, finalment, que es considera inadequat incrementar les retribucions anuals
brutes de l’alcalde i regidors donada la situació de crisi i per solidaritat amb els
empleats públics; que és convenient mantenir la decisió de congelar salaris i
retribucions, per ser coherents amb l’article cinquè d’aquest mateix punt, ja que la llei
de pressupostos generals de l'estat pel personal no ha incrementat res des de la
retallada del juny de 2009, en cap manera les retribucions (...).”
Vostès, en aquest sentit, passen a incrementar un 5,80 aproximadament i un 8,90 totes
aquestes retribucions. Per tant, allò que nosaltres demanem - ja que serà impossible que
es repensin la quantitat de dedicacions perquè de moment n’hi ha 9 però encara hi ha
dos regidors que han de definir si s’incorporen o posaran personal de confiança-,que,
com a mínim, es congelin els sous conforme a aquella retallada que vam patir tots els
empleats públics l’any 2009. Nosaltres som representants. Després, jo confio en que tots
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vostès faran la feina, però els polítics, per desgràcia, tenim una molt mala imatge, potser
seria adequat que la gent que tindreu responsabilitats feu un exercici perquè que
aquestes hores es vegin, siguin transparents. No sé si s’ha de fitxar o no s’ha de fitxar,
no sé com s’ha de fer, però el que no pot ser és que doni la sensació que hi haurà gent
que farà la seva jornada, després vindrà aquí una o dues hores i s’emportarà 25.000€ a
l’any. Aquesta sensació la hem de trencar, i l’única forma de trencar-la és ser
transparents, nosaltres renunciem, a canvi, a l’aportació als portaveus de 3.000€ perquè
aquí no s’ha pagat mai, jo penso que, en aquest moment, el que no hi ha d’haver és un
increment. A més, no discrimineu portaveus que tenen ja un sou amb portaveus que no
tenen un sou, per tant aquí cobraríeu tots linealment 3.000€, la qual cosa significa apujar
la paga de 60.000 € a 63.000 € i, en alguns casos, de 40.000 € a 43.000 €. I, sobretot,
demanem que la dieta per assistència a la Junta de Govern Local es redueixi i passi a ser
120€ per reunió, que jo crec que està bastant ben pagat, enlloc dels 250 que vostès
marquen. Gràcies.
Pren la paraula el senyor BADIA: No em queda res per dir, perquè veig que ja ho han
dit els meus companys, però li faré un resum: fa cosa d’uns sis mesos, es va convertir
una àrea en “Territori i Serveis”, com vostè sap. Vostè, ara, reparteix aquesta àrea en
tres persones (urbanisme, dedicació exclusiva, 3.500€, serveis, exclusiva, 3.500€ i
activitats, parcial, 2.000€). Digui’m, vostè, quina feina representa això al mes, quina
feina hi ha en aquestes àrees. És vergonyós, ja li dic jo. I li dic una cosa més: a Esports
hi destina vostè, també, una dedicació complerta: Ja li dic jo, jo que he estat regidor en
aquest Ajuntament: dedicació complerta ni a esports, ni a serveis ni a urbanisme. Ara,
degut a allò que ha delegat del Ple a la Junta de Govern Local, potser ara farem moltes
obres. Serà la seva intenció la de fer moltes obres...I, a banda d’això, em deixo també,
m’imagino que encara falta, la dedicació d’Esquerra Republicana, perquè també
l’haurem de sumar. I, ara, li faig tres preguntes i vull que me les contesti: Una, per què
vostè canvia la retribució de l’assistència a la Junta de Govern; perquè el canvi de 45€ a
250 € ? La Junta de Govern Local són vostès, per què la multiplica o la triplica de 45 a
250€? I digui’m si hi hauran càrrecs de confiança al marge d’allò que cobraran vostès. I
digui’m també si, a més, cobraran dietes, gasolina, “pàrquings” i restaurants, i si, a més,
a tindran targeta Visa....
Pren la paraula el senyor RIBALTA: Si, a veure, jo, primer de tot, volia demanar als
tres portaveus o regidors que han parlat en nom dels seus partits polítics que tinguessin
una mica de cura en les afirmacions que fan, perquè en aquest tema es molt fàcil fer
demagògia i és molt fàcil donar dades com a mínim equívoques.
També forma part de la democràcia el deixar parlar, respectar quan algú fa una
intervenció, perquè quan algú s’omple la boca de democràcia però funciona a base de
xiulets, tampoc l’exerceix de forma prou clara. Per tant, penso que el respecte forma
part del nostre funcionament i, de la mateixa manera que escoltem les altres persones,
penso que tots mereixem ser escoltats. Jo, el que demanava, i ho torno a dir perquè
potser algú ha impedit que se senti bé, és que a les afirmacions que es fan s’eviti aquesta
demagògia de donar dades que no són del tot reals, i anem a analitzar-ho i anem a
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parlar-ne. Per exemple, quan el senyor BERNABÉ parla de la normativa de juny de
2009 que baixa els sous als funcionaris, amb aquesta disposició d’avui encara estem
dins de la normativa i li explicaré per què: perquè, quan jo vaig arribar a l’alcaldia, a
l’any 2008, el sou que tenia estipulat l’anterior alcalde era de més de 63.000€ i a partir
d’aquesta normativa es va baixar el 10%. Aleshores quan vostè fa els números amb
aquesta puja no es puja el 5% perquè durant aquests anys no hem tocat l’ IPC, perquè
vostè parlava de la crisi, per tant, globalment, estem en nivells molt inferiors al 2007.
Quan la senyora Núria CLAVERIA parla que s’apuja la representació a òrgans
col·legiats com la Junta de Govern Local, segurament oblida que, quan nosaltres ens en
vam assabentar, ells estaven pagant 420€ per assistència a la Junta de Govern Local. Per
tant, l’únic que demano es que quan es donen les dades es donin senceres, es donin
correctes. El senyor BADIA: m’encanta que tregui determinats temes, perquè la meva
dedicació exclusiva, senyor BADIA, és molt inferior a la que cobrava vostè, per
exemple.
(...) Reprèn la paraula el senyor RIBALTA: I tant, i tant.... Però, a més, jo no col·locaré
cap assessor, ja li dic ara, responent a la pregunta d’ algú. Quan vostè, senyor BADIA,
parla de 3.500€, jo li he de dir que la meva nòmina mensual amb dedicació exclusiva no
arriba als 2.000€, no hi arriba. Per tant no enganyi la gent, no enganyi la gent, està
mentint, està dient públicament una cosa que no és veritat, no hi arriba i l’hi ensenyaré a
vostè i l’hi ensenyaré a tothom. I després, quan arriba la declaració de renda, a sobre
s’ha de pagar; per tant, aquesta és la realitat, tot allò que no sigui això penso que és
demagògia i jo estic amb excedència d’una feina en que també tinc un sou similar; he
pres la decisió de dedicar uns anys de la meva vida al municipi de les Franqueses del
Vallès i no hi estic guanyant més diners, aquí, i això l’hi puc demostrar a qualsevol
persona. 3.500€ al mes ?, però que diu! No, no, no, Sr. Badia. Vostè sap que d’aquí
s’han de fer unes retencions d’IRPF, la Seguretat Social, una sèrie de coses...
Els números no són aquests. Per tant, jo demanaria una mica més de responsabilitat a
alguns i una mica més de coherència, sobretot a la senyora CLAVERIA i al senyor
BADIA: sembla mentida que critiquin quan ells, en una època que ja havia començat la
crisi, tenien unes retribucions molt superiors a aquestes.
Pren la paraula la senyora CLAVERIA: A veure, senyor RIBALTA, ja que és vostè el
que ha contestat: francament, no entenc perquè m’està dient això, perquè no és veritat.
Primer, vostè li està replicant al senyor BADIA que vostè no cobra 3.000€ al mes,
d’acord: evidentment, se li han de fer les retencions com a qualsevol veí del municipi.
Però jo estic parlant d’allò que li costa al consistori, no d’allò que guanya vostè. A mi
m’és igual allò que guanyi vostè, m’entén? M’és igual. A mi, el que em preocupa és el
que li costa al consistori. Abans ens costava uns 200.000€ i ara seran, només de
retribucions fixes, més de 350.000 €, i aquest és el problema. Vostè m’ha parlat de l’any
2008: Primer, a l’any 2008 no hi havia la situació que estem patint en aquests moments,
i no hi havia nou dedicacions a l’Ajuntament, m’entén? Es cobrava per òrgans
col·legiats i es cobraven aquestes petites quantitats que després es van modificar. Per
tant, demagògia tots en sabem fer, i potser vostè és el primer en fer-la.
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Pren la paraula el senyor BERNABÉ: Jo sempre que parlo, perquè jo treballo en un
Ajuntament, intento ser coherent i curós amb les coses que dic; no crec que hagi fet
demagògia en cap moment. Jo, aquí, l’únic que dic és que el 2009 hi va haver una
retallada i que els treballadors que la van patir no han obtingut cap increment. Ho dic
perquè, a vegades, ens oblidem que vostès han de donar resposta a dos fronts, al de la
ciutadania i al seu propi personal. Com donaran exemple, davant dels vostres propis
treballadors, d’austeritat i d’economia, quan allò que vostès fan en aquest moment és
agafar aquell sou que va quedar -que em sembla que, aproximadament, per l’alcalde era
de 56.600€ - i pujar-lo a 600 ?. Això és una puja i aquí no hi ha demagògia possible;
allò que estic demanant és que siguin solidaris i mantinguin aquesta congelació com a
mínim. I tot i així, aquest sou s’aproparà molt al que cobrarà l’alcalde de Granollers. No
estic fent cap demagògia perquè està publicat. Per tant, jo el que li demano es que si
contesta als altres amb un to, a mi, com a mínim, em respecti perquè jo no estic dient
cap mentida.
Pren la paraula el senyor RIBALTA: Per al.lusions de la senyora CLAVERIA i el
senyor BERNABÉ: és clar, vostè fa els números molt ràpid i molt fàcil. Quan nosaltres
vam arribar a aquest Ajuntament, es feien les coses de manera encoberta i deien que la
majoria de regidors no tenien dedicació exclusiva, no, perquè cobraven 420€ per
cadascuna de quatre reunions al mes...Això arribava gairebé a més d’allò que cobraré jo
amb la dedicació exclusiva.

Hi ha una intervenció per part de la senyora CLAVERIA: I quantes persones formaven
part l’equip de govern? (....)
Reprèn la paraula el senyor RIBALTA: Escolti’m, jo lo que li estic dient, en pro de la
transparència, és que el que estaven fent vostès era evitar una sèrie d’impostos, una sèrie
de coses i cobrar més del que estàvem cobrant nosaltres. Quan el senyor BERNABÉ,
tampoc era la meva intenció ofendre’l però sí clarificar algunes coses que poden variar
molt quan es diuen d’una manera o es diuen d’una altre... Vostè ha fet referència als
treballadors, perquè vostè s’ho mira des del punt de vista dels treballadors, cal dir que
als treballadors no se’ls va reduir el sou un 10% el juny del 2009.
Hi ha una intervenció per part del senyor BERNABÉ: Depèn
Reprèn la paraula el senyor RIBALTA: No, no, no, no! Depèn, no! A veure, als
treballadors se’ls va reduir en la seva mitjana i en la gran majoria un 5%, no els hem
reduït un 10%. Per tant, si vostè fa els números ben fets, estem amb el compliment de la
llei de juny de 2009. Jo li dic que estem en el compliment.
Pren la paraula el Senyor ALCALDE: Primer de tot, acord de Ple de data 2007, de
règim de retribucions dels alts càrrecs, del govern del qual jo també formava part:
assignació per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local, 420€.
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Aleshores, vostè diu que ens gastem dos-cents i pico mil euros. A l’any 2007, en el
govern del qual també jo formava part, entre l’alcalde amb dedicació exclusiva, dietes
dels membres de govern amb dedicació parcial, el personal eventual (Carme Serra), el
personal eventual (Susana Calvo), les dietes de l’oposició i l’assignació dels grups
polítics, ens vam gastar 453.000€, 453.000€. És a dir, això són dades irrefutables. Això
per un costat.
Per l’altre, el sou de l’alcalde que genera polèmica: el de l’alcalde i dels altres regidors:
volia fer només unes apreciacions: el sou de l’alcalde que es va aprovar l’any 2007 era
de 61.650€; el sou de l’alcalde aprovat per ple el 2008 era de 62.883€, que es va
actualitzar amb l’ IPC i va passar per sobre dels 63.000€. El sou de l’alcalde actual és de
60.000€, un 5% per sota de la quota que es va aprovar l’any 2008, amb l’ increment de
l’ IPC. Que és el mateix 5% que s’ha rebaixat als funcionaris. Jo vull que això quedi
clar, i això són dades irrefutables.
Aleshores, la Federació de Municipis de Catalunya, que és el referent pel qual mirem
per on s’ha de moure el sou de l’alcalde: és la suma de tots els municipis de Catalunya,
per dir-ho d’alguna manera. Pel que fa a la Federació de Municipis, t’està dient, i això
són dades públiques, que el sou de l’alcalde d’un ajuntament mitjà d’ entre 10.000 i
25.000 habitants ha d’estar dins un barem, són recomanacions, d’entre 66.353€ i
68.173€. El sou de l’alcalde que els està parlant es troba un 12% per sota del mínim de
les referides recomanacions. Jo els estic donant dades i poden estar-hi d’acord o poden
no estar-hi d’acord, però jo els estic donant dades. I el que si que us estic dient és que,
en aquests moments, el sou de l’alcalde i el sou dels regidors amb dedicació exclusiva,
estan rebaixats un 5%, igual que els dels funcionaris de la casa. I més jo no hagués
permès.
Aleshores, a partir d’aquí, els regidors que renunciïn a certes dietes, també us ho he de
comentar, passarà a polítiques socials, passarà a incrementar el tema d’ajuts socials, i
això és el que us volia comentar.
Pren la paraula la senyora CLAVERIA: Em sap molt greu que s’ho prengui com una
qüestió personal, perquè jo, en cap moment, he parlat del que guanya vostè, guanya
l’altre o guanya l’altre. El que estic parlant és del seu conjunt, i en aquests 350.000€ que
li he comentat, només hi comptabilitzo les dedicacions, no hi comptabilitzo el personal
de confiança, ni la Seguretat Social, ni els altres apartats que hi ha dins del capítol
d’alcaldia. Per tant, a aquestes dades que ha dit vostè abans se’ls poden afegir dos o tres
cents mil euros més i ens aniríem tranquil·lament a cinc cents i pico mil euros. I no cal
dir que no hi ha res personal. Estic parlant de conjunt del consistori.
Pren la paraula el Senyor ALCALDE: I aleshores, un petit aclariment, senyor BADIA:
els grups petits tenen una dedicació, aquesta dedicació la poden fer a través de dietes o a
través de personal de suport, i el personal de suport serà de confiança, evidentment. Ells
s’ho poder fer-ho a través d’ells, desenvolupar aquesta feina, o bé a través de personal
de suport però tot el que cobrin de dietes es restarà de l’assignació que tenen. I aquesta
és l’explicació que us puc donar.
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El senyor BADIA reclama que només s’ha fet un torn de paraules i el Sr. ALCALDE li
dóna un nou torn: A veure, senyor Colomé, ja que vostè torna cap al passat, senyor
RIBALTA, tornem al passat. Pacte del Partit Popular amb Convergència i Unió, d’acord
? Escolti bé i vostè, també. Del 2007, regidoria de serveis i regidoria d’esports, li dic el
sou, 25.000€ a l’any. Dues regidories...
Tornem a les Juntes de Govern, quan ha dit vostè, que es pagaven? Sap per què 420?
Vol que li digui per què 420 ?
No, no, no... Pactat amb el senyor TORNÉ, Juntes de Govern eren els que estàvem al
govern, i només cobràvem el que cobràvem de sou, 25.000€. Sap per què? Perquè vostè,
perquè vostè estava treballant a l’Ajuntament de Granollers i vostè no podia cobrar ni
dedicació exclusiva ni dedicació parcial i per això es va posar a quatre cents i pico
euros, perquè vostè cobrés els 25.000€ a l’any. Vull dir, comencem a parlar una mica
bé. Senyor Esteve RIBALTA... Sí, sí, hi va haver una assessora, però per això jo vaig
plegar del Partit Popular, per aquests problemes vaig plegar i per això vaig fer una
moció de censura. I no digui que jo estava cobrant més que vostè cobrarà ara, perquè és
mentida. Cobrava 25.000€, i quan vam fer la moció de censura no hi havia assessora, no
hi havia ningú, i aquest regidor portava dues àrees, serveis i esports, i cobrava 42.000€.
Escolti’m una cosa, dues àrees, cosa que ara, les dues àrees que faria jo ara en aquest
moment senyor Colomé, ja li treballaria, cobraria uns 86.000€.
Pren la paraula el Senyor ALCALDE: Deixi el partit i entri al govern...
Pren la paraula el senyor BADIA: D’acord, ja està bé de demagògia, senyor RIBALTA.
(...). Sí, és i es veritat, sí, sí, sí... Dels 40.000 € li falten 3.000 de portaveu, que vostè és
el portaveu del seu grup, són 43.000€, sí, senyor, sí, 3.500€ cobrarà, sí.
Pren la paraula el Senyor ALCALDE: Per anar acabant, només comentar-vos el que us
he dit, no m’ho he agafat com una qüestió personal, però he volgut posar l’exemple del
sou de l’alcalde. L’exemple del sou de l’alcalde és aquest: eren 63.000 a l’època del
senyor TORNÉ; eren 61 mil més els IPC, i ara serà de 60 mil, que és una rebaixa del
5%, igual que la dels funcionaris. Jo només volia comentar això.
Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals celebrades el
dia 22 de maig de 2011, i establert el nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable
procedir a l'establiment del règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta
Corporació, especialment tenint en compte les delegacions efectuades per l'Alcalde.
ATÈS que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, modificada, entre d’altres per la Llei 11/1999,
de 21 d’abril, 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 i amb l'article 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
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Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 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 formin part, inclosos els organismes autònoms, així com a
ser indemnitzats per les despeses realitzades en exercici del càrrec.
ATÈS que l’esmentat article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, modificat també per l’article 42 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre,
de Pressupostos Generals de l’Estat, estableix que els membres de les Corporacions
Locals que desenvolupin els seus càrrecs amb dedicació parcial per realitzar funcions de
presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que
així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a aquestes, i
en aquest cas seran donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social en aquest
concepte, assumint les corporacions les quotes empresarials que corresponguin.
ATÈS, per altra banda, que es considera adequat incrementar les dietes per assistència a
les sessions de les juntes generals i els consells d’administració de les dues societats
mercantils municipals, les qual eren una mica baixes en relació a les satisfetes per
l’assistència a altres reunions de semblant importància i responsabilitat, així com
establir una dotació econòmica anual per a la funció de portaveu de grup municipal
PER TOT AIXÒ que l’Alcalde proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- ESTABLIR que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen
exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es detalla, és a dir, amb
dedicació total o parcial a les tasques pròpies dels seus càrrecs:
CÀRREC

RÈGIM DE DEDICACIÓ

ALCALDE
EXCLUSIVA
REGIDOR D’URBANISME
EXCLUSIVA
REGIDOR D’ESPORTS
EXCLUSIVA
REGIDORA D’OBRES I SERVEIS
EXCLUSIVA
REGIDORA D’AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT I DE SANITAT I
GENT GRAN
PARCIAL
REGIDORA DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT
PARCIAL
REGIDOR D’ACTIVITATS, HABITATGE I PLA DE BARRIS
PARCIAL
REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA
PARCIAL
REGIDORA DE POLÍTIQUES SOCIALS
PARCIAL

Ple 07/07/2011- pàg. 55

Segon.- ESTABLIR, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les
diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de
juny i desembre, i donar-los d'alta al Règim General de la Seguretat Social.
CÀRREC
ALCALDE
REGIDOR D’URBANISME
REGIDOR D’ESPORTS
REGIDORA D’OBRES I SERVEIS

RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES
60.000 euros
40.000 euros
40.000 euros
40.000 euros

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot tipus
d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als
pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses
d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui
correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern
d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim de dos. També serà
incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent.
Tercer.- ESTABLIR a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació parcial les retribucions que a continuació es relacionen,
les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i
desembre, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social:
REGIDOR

RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES

REGIDORA D’AGRICULTURA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT I DE SANITAT I
GENT GRAN:
25.000 euros
REGIDORA DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT:
25.000 euros
REGIDOR D’ACTIVITATS, HABITATGE I PLA DE BARRIS:
25.000 euros
REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA:
25.000 euros
REGIDORA DE POLÍTIQUES SOCIALS:
25.000 euros
La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions
anteriorment detallades i una presència efectiva mínima a l’Ajuntament de 25 hores
setmanals, sent compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, en els termes
previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.
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Quart.- APROVAR, a favor dels portaveus dels grups municipals, una assignació econòmica
de 3.000 € bruts anuals per a cadascun d’ells.
Cinquè.- ESTABLIR a favor dels membres de la Corporació que no tenen dedicació
exclusiva ni parcial el règim d’indemnitzacions següent:
a) Per l’assistència a les sessions del Ple: 120 euros/sessió.
b) Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 250 euros/
sessió.
c) Per l’assistència a les sessions de la Comissió Informativa dels assumptes del
Ple: 45 euros/sessió.
d) Per l’assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 45
euros/sessió.
e) Per l’assistència, com a Presidents, a les sessions plenàries dels Consells de
Poble de Llerona i de Corró d’Amunt: 120 euros/sessió.
f) Per l’assistència, com a vocals, a les sessions plenàries dels Consells de
Pobles de Llerona i Corró d’Amunt:90 euros/sessió.
g) Per l’assistència a les sessions dels òrgans col.legiats del Patronat Municipal
d’Esports i del Patronat Municipal de Cultura i Educació: 90 euros/sessió.
h) Per l’assistència a les reunions de les meses de contractació: 45 euros/sessió.
i) Per l’assistència a les sessions plenàries del Consell de la Pagesia: 90
euros/sessió.
j) Per l’assistència a les sessions del Consell Escolar Municipal: 90
euros/sessió.
k) Per l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de la societat
municipal “Les Franqueses Entorn Verd, SA”: 120 euros/sessió.
l) Per l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de la societat
municipal “Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL”: 120 euros/sessió.
m) Per l’assistència a les Juntes generals de les societats municipals: 120
euros/sessió.
n) Per l’assistència a altres òrgans complementaris: 60 euros/sessió.
Sisè.- LES QUANTITATS abans ressenyades, es percebran, llevat que expressament
s’assenyali un termini diferent, amb efectes de la data de la presa de possessió o
d’incorporació al càrrec corresponent.
Les quantitats contingudes en la present resolució s’actualitzaran anyalment d’acord
amb l’increment fixat en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel personal.
Setè.- ELS MEMBRES de la Corporació, així mateix, podran percebre indemnitzacions
per les despeses efectives realitzades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes
d’aplicació general en les administracions públiques.
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Vuitè.- TRASLLADAR el present acord a tots els Grups Municipals, i a l’àrea
d’Hisenda per tal que procedeixin a cursar la corresponent alta dels membres amb
dedicació parcial al règim general de la Seguretat Social.
Novè.- PUBLICAR íntegrament el contingut del present acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació, en compliment del que
disposa l’article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local.
El Senyor ALCALDE dóna pas a la votació de la proposta.
La proposta s’aprova amb 11 vots a favor (CiU; PSC; PP, ERC-AM I UPLF) I 5 vots en
contra. : CpF, LFI i PxC
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

