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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Caràcter: Extraordinari
Data: 5 de juliol de 2007
Horari: 20:00 a 21:00 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC TORNÉ VENTURA, president
JOSEP BADIA TORRENTS, tinent d’alcalde
MARTÍ ROSÀS PUJOL, tinent d’alcalde
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS, tinent d’alcalde
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, tinent d’alcalde
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
JOSEP MA. DIA GRAU, regidor
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, regidor
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor
GISELA SANTOS GONÇALVES, regidor
JOSEP RANDOS PARÉS, regidor
Ma. DOLORS ISART ROCA, regidor
Ma. TERESA BUIGUES POVEDA, regidora
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
FRANCESC ESTEVE BALAGUÉ, secretari

1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El Senyor PRESIDENT
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena al
contingut de l’acta de la sessió anterior.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: el meu càrrec no el vaig prometre per imperatiu legal sinó que
el vaig prometre per imposició legal. Voldria que això es rectifiqués.
Finalitzades les intervencions, es procedeix, per unanimitat dels assistents, a
l’aprovació i signatura de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
A continuació, es passa a estudiar els següents temes que conformen l’ordre del dia:
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2.- DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA.- El senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva dels Decrets de l’Alcaldia que s’indiquen a continuació:
 Núm. 982/2007 de 20 de juny:
Un cop celebrades les Eleccions Locals, el passat dia 27 de maig de 2007, i constituït el
nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització
municipal, en particular, a la constitució de la Junta de Govern Local, en exercici de la
potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, en la nova redacció donada a aquesta per la Llei 11/1999,
de 21 d’abril, reconeix a aquesta Entitat.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l'esmentada
Llei, 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.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer. Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter
resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:
President:

- l'Alcalde, Sr. Francesc Torné i Ventura.

Vocals:

-Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Badia i Torrents.
-Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Martí Rosàs i Pujol.
-Tercer Tinent d’Alcalde, Sr. Ferran Jiménez i Muñoz.
-Quart Tinent d’Alcalde, Sr. Francesc Colomé i Tenas.
-Cinquè Tinent d’Alcalde, Sr. José Ramírez i Alaya.

Segon. La Junta de Govern Local celebrarà les sessions els dijous no festius, a les
19:00 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. 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.
Quart. Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors afectats i a les àrees
municipals, per al seu coneixement i efectes.
Cinquè. 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.
Sisè. 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.
 Núm. 983/2007 de 20 de juny:
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 27 de maig de 2007, i constituït el
nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització
municipal i, en particular, pel que es refereix a la designació dels Tinents 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 la redacció actual, 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 d'aquesta Alcaldia, 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 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:
Primer Tinent d'Alcalde: Sr. JOSEP BADIA i TORRENTS.
Segon Tinent d'Alcalde: Sr. MARTÍ ROSÀS i PUJOL.
Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. FERRAN JIMÉNEZ i MUÑOZ.

Ple 05 07 07 – pàg. 4

Quart Tinent d’Alcalde: Sr. FRANCESC COLOMÉ i TENAS.
Cinquè Tinent d’Alcalde: Sr. JOSÉ RAMÍREZ ALAYA.
Segon. Establir que en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta Alcaldia, les
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent, seran desenvolupades
pels Tinents d'Alcalde, de conformitat amb l'ordre següent:
Primer: El primer Tinent d’Alcalde, Sr. JOSEP BADIA i TORRENTS.
Segon: indistintament, els Tinents d'Alcalde, senyors MARTÍ ROSÀS i PUJOL,
FERRAN JIMÉNEZ i MUÑOZ, FRANCESC COLOMÉ i TENAS i JOSÉ
RAMÍREZ i ALAYA.
Tercer. A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant el
Tinent d'Alcalde que hagi d'assumir les seves competències.
Si no es conferís aquesta designació de forma expressa, aquesta Alcaldia serà
substituïda pel Primer Tinent d'alcalde i, si no n’hi ha, per qualsevol dels altres Tinents
d'Alcalde establerts en segon 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 d'Alcalde afectats, fent-los constar que
hauran de mantenir informada aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions
com a Alcalde accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les
delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de
noves.
Cinquè. 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.
 Núm. 984/2007 de 20 de juny:
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 16 de juny de
2007, en la que hi va haver la proclamació d’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 l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es determina
les atribucions d’aquesta Alcaldia així com les que tenen caràcter delegable.
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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 que
s’indiquen:
 PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI
 CULTURA
 SEGURETAT CIUTADANA
I MEDI AMBIENT
 ESPORTS I SERVEIS MUNICIPALS
 DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
 EDUCACIÓ I JOVENTUT
 BENESTAR SOCIAL I SANITAT
 HISENDA i RÈGIM INTERIOR

MARTÍ ROSÀS i PUJOL
FRANCESC COLOMÉ i TENAS
JOSÉ RAMÍREZ i ALAYA
JOSEP BADIA i TORRENTS
JOSEP MARIA DIA i GRAU
NÚRIA CLAVERIA i SOLER
ROSA COLOMÉ i SOLER
FERRAN JIMÉNEZ i MUÑOZ

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.- NOTIFIQUIS aquesta resolució als regidors 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.
 Núm. 985/2007 de 20 de juny
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del 16 de juny de 2007, 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, pel
quòrum exigit en la legislació esmentada, va elegir el Regidor senyor FRANCESC
TORNÉ VENTURA, Alcalde-president d’aquest Ajuntament, el qual prèvia acceptació
i promesa del càrrec en la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu
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càrrec d’Alcalde-President i de les competències, honors i prerrogatives que, com a tal,
li pertoquen;
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei de l’Estat
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 de l’Estat 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 m’han estat legalment conferides,
RESOLC
Primer.- DELEGAR en la Junta de Govern Local les següents competències:
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 1/2005, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’urbanisme, l’acord del qual no posi fi a la tramitació
municipal, així com l’aprovació d’instruments de gestió urbanística i els projectes
d’urbanització ; 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
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4. L’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització
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 1/2005.
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, tal 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’Alcaldia.
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. Concessions d’activitats innòcues, d’autoritzacions relatives a activitats
relacionades amb l’annex I de la LIIA; d’autoritzacions d’activitats, tant per ús
indeterminat com determinat, de les activitats relacionades en l’annex II de la LIIA;
de permisos municipals sobre activitats relacionades en l’annex III de la LIIA;
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 fossin necessaris tant de tràmit com
definitius , per poder executar els acords delegats en els apartats anteriors
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14. 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 pugi ser delegat en la Junta de Govern Local.
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, acompanya 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. La contractació de tot tipus de contractes administratius, generals o especials i
contractes privats, així com les concessions de serveis, sempre que la seva quantia
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no excedeixi del 10% del recursos ordinaris i, en cap cas, de 6.010.121,04 €; fins i
tot els de caràcter plurianual, de duració inferior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats no superi el 10% dels recursos ordinaris,
referits als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni en cap cas la
quantia de 6.010.121,04 €. D’acord amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 274
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, pel cas de la contractació pel procediment
negociat, en els supòsits de competència plenària, es delega a favor de la Junta de
Govern la contractació pel procediment negociat en la quantia màxima establerta
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 19 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques, per a cadascun dels diferents
tipus de contracte que en el mateix es regulen (article 141 pel cas de contractes
d’obres; article 159 pel cas de concessions de serveis; article 182 pel cas de
contractes de subministrament; i article 210 pels contractes de consultoria,
assistència i de servei).
2. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis dels contractes i concessions 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 i
concessions, 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, la contractació
de la qual s’ha delegat en el paràgraf primer d’aquest apartat.
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
sigut delegada a la Junta de Govern.
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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, 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’Alcaldia, 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:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 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.
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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 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’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.
D) En matèria patrimonial
1. L’adquisició de béns i drets de qualsevol classe, i per qualsevol de les fórmules
admissibles en dret, sempre que el seu valor no excedeixi del 10% dels recursos
ordinaris i en cap cas, excedeixi de 3.005.060,52 €. Dita adquisició comprendrà els
actes d’autorització i compromís de l’obligació en matèria d’adquisició dels
esmentats bens i drets.
2. L’alienació dels béns patrimonials immobles d’aquest Ajuntament sempre que la
seva quantia no superi del 10% dels recursos ordinaris, i en cap cas, de la quantia
de 3.005.060,52 € i sempre que la corresponent alienació estigui prevista en el
Pressupost Municipal corresponent.
3. L’alienació dels béns patrimonials mobles d’aquest Ajuntament sempre que la seva
quantia no superi el 10% dels recursos ordinaris, i en cap cas, superi la quantia de
3.005.060,52 €.
4. L’alineació de béns mobles de valor històric o artístic, el valor del qual no superi el
10% dels recursos ordinaris, i en cap cas, superi la quantia de 3.005.060,52 € i a
més l’alienació d’aquells estigui previst en el Pressupost Municipal vigent. Queda
exclosa d’aquesta delegació l’alienació de béns mobles de valor històric o artístic,
l’alienació de la qual no estigui expressament prevista en el corresponent
Pressupost, ja que en aquest últim cas, la competència correspon al Ple municipal
en virtut del que disposa la lletra o de l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril.
5. L’aprovació dels expedients administratius de concessions de béns de domini
públic, sempre que la seva quantia no superi el 10% del recursos ordinaris i en cap
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cas excedeixi de la quantia de 6.010.121,04 €; 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 en execució dels
contractes de concessions als quals s’ha fet referència anteriorment.
6. 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.
7. 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.
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.
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,
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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.
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.
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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 sentencies judicials
Delegar a la Junta de Govern 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 sentencies,
providències, i autos i la resta de actes judicials que hagin seguts dictats pels
Òrgans judicials, de qualsevol naturalesa, principalment els òrgans i jutjats
contenciós - administratiu, en recursos dictats contra actes o disposicions de
competència d’aquesta Alcaldia.
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’Alcaldia, en el benentès, que es delega residualment a la Junta de
Govern, tots els actes o acords que essent competència d’aquesta Alcaldia i siguin
legalment delegable, correspongui 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 Delegacions
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’Alcaldia.
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.
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
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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’alcaldia, 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’Alcaldia 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.- Aquest 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 el revoqui o no es produeixi el nomenament d’un nou Alcalde.
Setè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera
sessió que celebri.
 Núm. 986/2007 de 20 de juny:
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TENINT EN COMPTE que l’Alcaldia requereix una dedicació exclusiva al càrrec i per
tant, no és possible atendre com es mereix la Presidència del Patronat Municipal
d’Esports.
ATÈS el què disposa l’apartat 4 de l’article 23 de la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; l’article 56 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 la lletra b de l’article 13 dels Estatuts del Patronat Municipal d’Esports
elevats a definitius mitjançant decret de l’Alcaldia de 5 de juny de 1996.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- NOMENAR President del Patronat Municipal d’Esports, el Tinent d’Alcalde,
JOSEP BADIA i TORRENTS, responsable de la direcció política de l’Àrea d’Esports.
Segon .- NOTIFIQUIS a les persones interessades.
 Núm. 987/2007 de 20 de juny:
TENINT EN COMPTE que l’Alcaldia requereix una dedicació exclusiva al càrrec i que
per tant, no és possible atendre com es mereix la Presidència del Patronat Municipal de
Cultura i Educació.
ATÈS el que disposa l’apartat 4 de l’article 23 de la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; l’article 56 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 la lletra b de l’article 10 dels Estatuts del Patronat Municipal de Cultura, elevats a
definitius per Decret de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 1999.
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides
RESOLC:
Primer.- NOMENAR President del Patronat Municipal de Cultura i Educació, el Tinent
d’Alcalde Sr. FRANCESC COLOMÉ I TENAS, responsable de la direcció política de
l’Àrea de Cultura.
Segon.- NOTIFIQUIS a les persones interessades
 Núm. 1001/2007 de 25 de juny:
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ATÈS que la lletra n de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 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 el poder sancionador arran de les infraccions comeses.
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 l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es determina
les atribucions d’aquesta Alcaldia, així com, les que tenen caràcter delegable.
ATÈS que els articles 7 i 68 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 pel Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 de març, conjuntament amb la Llei de
bases de règim local especifiquen que aquesta competència correspon als respectius
Alcaldes.
ATÈS que l’apartat 2, de l’article 12 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, reformada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener, regula la possibilitat de desconcentració de la
titularitat i l’exercici de competències dels òrgans administratius en altres,
jeràrquicament dependents d’aquest.
ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret NÚM. 984/2007 de data 20 de juny, va
resoldre delegar la direcció política de l’àrea de Seguretat Ciutadana al regidor senyor
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el senyor JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor de l’Àrea de
Seguretat Ciutadana, les competències sancionadores atribuïdes a aquesta Alcaldia, pel
que fa a infraccions de les normes sobre ordre i control de trànsit en les vies urbanes de
titularitat municipal.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les bases 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 d’aquesta Alcaldia, en els
casos i formes previstes reglamentàriament.
Quart.- 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,
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funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí Oficial
de la Província.
 Núm. 1002/2007 de 25 de juny:
ATÈS que els Ajuntaments tenen potestats sancionadores sobre les infraccions, que es
regulen al Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals; la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció
integral d l’administració ambiental i l’ordenança reguladora de la intervenció integral
de l’administració municipal d’activitats i instal·lacions.
ATÈS que la lletra n de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 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 el poder sancionar arran de les infraccions comeses.
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 l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es determina
les atribucions d’aquesta Alcaldia, així com, les que tenen caràcter delegable.
ATÈS que l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, reformada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener, regula la possibilitat de desconcentració de la
titularitat i l’exercici de competències dels òrgans administratius en altres,
jeràrquicament dependents d’aquest.
ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret núm. 984/2007 de data 20 de juny, va
resoldre delegar la direcció política dels Serveis municipals al regidor senyor JOSEP
BADIA TORRENTS.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el senyor JOSEP BADIA TORRENTS, regidor responsable de la
direcció política dels Serveis municipals, les competències sancionadores atribuïdes a
aquesta Alcaldia, que es regulen al Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’ordenança reguladora de la
intervenció integral de l’administració municipal d’activitats i instal·lacions.
Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l’apartat anterior comprèn les bases i
procediments d’iniciació, instrucció i resolució.
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Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de Serveis Municipals, es
pot interposar recurs de reposició davant d’aquesta Alcaldia, en els casos i formes
previstes reglamentàriament.
Quart.- 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.
 Núm. 1003/2007 de 25 de juny:
ATÈS que els Ajuntaments tenen potestats sancionadores sobre les infraccions que es
regulen al títol Setè, del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
ATÈS que l’article 214 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. i la lletra n de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei
de l’Estat 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, especifiquen la
potestat sancionadora corresponent als respectius Alcaldes
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 l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es determinen
les atribucions d’aquesta Alcaldia, així com, les que tenen caràcter delegable.
ATÈS que l’apartat 2, de l’article 12 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, reformada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener, regula la possibilitat de desconcentració de la
titularitat i l’exercici de competències dels òrgans administratius en altres,
jeràrquicament dependents d’aquest.
ATÈS que, aquesta Alcaldia mitjançant Decret núm. 984/2007de data 20 de juny, va
assignar la direcció política de l’àrea de Planificació del Territori al regidor senyor
MARTÍ ROSÀS I PUJOL.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el senyor MARTÍ ROSÀS I PUJOL, regidor responsable de la
direcció política de l’àrea de Planificació del Territori:
1.

Les competències sancionadores atribuïdes a aquesta Alcaldia, pel
que fa a infraccions de les normes urbanístiques contemplades en el

Ple 05 07 07 – pàg. 20

2.

3.

4.

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme,
La instrucció i resolució dels expedients de protecció de la legalitat
urbanística regulats en els articles 191 i següents de l’esmentat
Decret Legislatiu,
La instrucció i resolució dels expedients d’ordres d’execució i
supòsits de ruïna previstos en els articles 189 i 190 del Decret
Legislatiu 1/2005.
Les competències sancionadores atribuïdes a aquesta Alcaldia, 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 bases i
procediments d’iniciació i resolució, corresponents a la d’instrucció dels expedients
sancionadors de l'àrea de Planificació del Territori.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin, pel regidor de Planificació del
Territori, es pot interposar recurs de reposició davant d’aquesta Alcaldia, en els casos
i formes previstes reglamentàriament.
Quart.- 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.
 Núm. 1005/2007 de 25 de juny:
ATÈS que la lletra n de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei de l’Estat 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999 de 21
d’abril, atribueix a l’alcalde la potestat de sancionar arran de les infraccions comeses.
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 l’article 40 del Reglament orgànic municipal, es determina
les atribucions d’aquesta Alcaldia que tenen caràcter delegable.
ATÈS que l’apartat 2, de l’article 12 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, reformada
per la Llei 4/1999 de 13 de gener, regula la possibilitat de desconcentració de la
titularitat i l’exercici de competències dels òrgans administratius en altres,
jeràrquicament dependents d’aquest.
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ATÈS que aquesta Alcaldia mitjançant Decret núm. 984/2007 de data 20 de juny, va
resoldre delegar la direcció política de l’àrea de Seguretat Ciutadana al regidor senyor
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el senyor JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor de l’àrea de
Seguretat Ciutadana, les competències sancionadores atribuïdes a aquesta Alcaldia, pel
que fa a infraccions de l‘ordenança municipal de convivència ciutadana i rural, 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 bases 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 Seguretat Ciutadana, es
pot interposar recurs de reposició davant d’aquesta Alcaldia, en els casos i formes
previstes reglamentàriament.
Quart.- 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.
No es produeix cap intervenció en aquest apartat.

3.- ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE
I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- El Senyor SECRETARI dóna lectura de la
part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
UN COP celebrades les eleccions locals i constituït el nou ajuntament en data 16 de
juny de 2007, resulta necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a
l’establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern
Local.
ATÈS que, de conformitat amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple i la
Junta de Govern Local poden celebrar sessions ordinàries i extraordinàries, havent de
celebrar les sessions ordinàries del Ple amb la periodicitat mínima establerta per l’article
46.2. a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, en la nova redacció donada per la Lle 11/1999,
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de 21 d’abril, i les de la Junta de Govern Local, amb la periodicitat determinada per
l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal de Catalunya.
PER TOT AIXÒ, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l’article
46.2. a) de la Llei 7/85, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 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, març, maig, juliol, setembre i
novembre 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 al senyor Alcalde per suspendre la celebració de la Junta de
Govern Local del mes d’agost com a conseqüència del període vacacional, quan això
no menyscabi la gestió dels interessos municipals, així com per posposar o avançar la
celebració de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern, dins del mateix
mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període
vacacional.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: basant-nos en l’experiència de la última legislatura i per intentar
evitar caos absoluts, acabar Plens a les “tantes” de la matinada, nosaltres demanaríem
que enlloc de fer-ho els mesos imparells es fes un Ple ordinari, exceptuant el mes
d’agost, per tal que fossin Plens amb menys punts a l’ordre del dia i es poguessin
debatre amb més tranquil·litat perquè sinó podem trobar-nos, com ens hem trobat, amb
divuit o dinou punts en un ordre del dia. És una proposta que li fem des del grup.
El Senyor ALCALDE respon: si realment hi ha molt excés de punts, que no hi ha
aquesta previsió, es farà un cada mes, com es feien abans. Si no hi ha aquesta necessitat,
es faran els ordinaris cada dos mesos. Això és el que marca la legislació de règim local.
Per tant, no pateixi, no hi hauran acumulacions de Plens amb vint i escaig punts perquè
no hi ha motiu o no hi ha aquesta previsió. Si fa falta fer-lo cada mes perquè hi ha més
temes, es faran, sense cap tipus de problema, les sessions ordinàries i extraordinàries.
Ara, l’ordinària que té un altre tipus de vocació es mantindrà cada dos mesos. Això no
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vol dir que les ordinàries hagin de tenir vint o vint-i-cinc punts perquè no hi ha aquesta
previsió de punts en cada sessió.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU i PP, vuit abstencions dels regidors dels grups municipals PSCPM, ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

4.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.- El
Senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de
l’ALCALDIA:
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, integrat pels regidors
següents:
.Senyor Francesc Torné Ventura, senyor Martí Rosàs Pujol, senyor Ferran
Jiménez Muñoz, senyora Rosa Colomé Soler, senyora Núria Claveria Soler,
senyor Francesc Colomé Tenas, senyor Josep Maria Dia Grau i senyor José
Ramírez Alaya.
El portaveu del grup serà el senyor Francesc Torné Ventura i el suplent el senyor
Ferran Jiménez Muñoz.
2. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, integrat pels següents membres:
.Senyor Esteve Ribalta Sánchez, senyora Vanesa Garcia Domínguez, senyor
Juan Antoni Marín Martínez, senyora Gisela Santos Gonçalves, senyor Josep
Randos Parés i senyora Dolors Isart Roca.
El portaveu del grup serà el senyor Esteve Ribalta Sánchez i els suplents el
senyor Juan Antoni Marín Martínez, senyora Vanesa Garcia Dominguez,
senyora Gisela Santos Gonçalves, senyor Josep Randos Parés i senyora Dolors
Isart Roca.
3. GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA +
ELS VERDS, integrat pels següents membres:
.Senyora Ma. Teresa Buigues Poveda i senyor Ferran Gontán Ferrer.
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El portaveu del grup serà la senyora Ma. Teresa Buigues Poveda i el suplent el
senyor Ferran Gontan Ferrer.
4. GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, integrat pel següent regidor:
.Senyor Josep Badia Torrents, que serà el portaveu del grup.
No es produeix cap intervenció en aquest apartat.

5.- CREAR LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ASSUMPTES DEL PLE.- El
Senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de
l’ALCALDIA:
UN COP celebrades les Eleccions Locals celebrades, el passat dia 27 de maig, i
constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a
la creació i determinació de la composició de les Comissions Informatives de caràcter
permanent d'aquest Ajuntament, amb l'objecte de dotar-lo d'òrgans complementaris de
caràcter assessor, 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 a tots els Grups Municipals integrants de la
Corporació.
ATÈS que de conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, constituïda per
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, aquesta Alcaldia, 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, 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:
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1) Comissió Informativa d’assumptes del ple.
Segon.- 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 de l'Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan aquests òrgans actuïn per
delegació d'aquell, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no
siguin de la competència del Ple de la Corporació, quan l'òrgan competent els sol·liciti
el dictamen.
Tercer.- AQUESTA COMISSIÓ, celebrarà reunions ordinàries de caràcter bimensual,
d'acord amb el règim de sessions establert, podent celebrar sessions extraordinàries
quan el seu President ho decideixi, o quan ho sol·liciti la quarta part, almenys, del
nombre legal de membres.
El funcionament s’ajustarà al que preveu el Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
administratiu comú, en la redacció actual, en tots aquells aspectes no declarats
inconstitucionals per la Sentència del Tribunal Constitucional 50/1999, de 6 d’abril i,
supletòriament, pel que preveuen els articles 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Local.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte. No produint-se cap, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

6.- NOMENAR MEMBRES DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DELS
ORGANISMES AUTÒNOMS, PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS I
PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA I EDUCACIÓ.- El Senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
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 16 de juny de
2007, en la que hi va haver la proclamació d’Alcalde.
ATÈS el què disposa l’article 19, l’apartat 2 de l’article 45 i l’apartat 4 de l’article 92,
de la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 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; 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.
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VIST QUE resulta necessari procedir al nomenament dels representants de la
Corporació en els òrgans col·legiats dels Organismes Autònoms Municipals, Patronat
Municipal d’Esports i Patronat Municipal de Cultura i Educació, de conformitat amb el
que determinen els articles 12 a 14 del Estatuts del Patronat Municipal d’Esports i 9 i 10
dels Estatuts del Patronat Municipal de Cultura i Educació.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- NOMENAR membres del Consell d’Administració del Patronat Municipal
d’Esports, als regidors següents:
-

Ferran Jiménez Muñoz (Vice-president)
Francesc Colomé Tenas (Vocal en representació del GM de CiU)
Rosa Colomé Soler (Vocal, suplent, en representació del GM de CiU)
Ma. Dolors Isart Roca (Vocal en representació del GM PSC-PM)
Juan Antonio Marín Martínez (Vocal, suplent, en representació del GM PSCPM)
Ferran Gontán Ferrer (Vocal en representació del GM d’ERC-EV)
Ma. Teresa Buigues Poveda (Vocal, suplent, en representació del GM d’ERCEV)
Josep Badia Torrents (President delegat)

Segon.- NOMENAR membres de la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura
i Educació, als regidors següents:
-

Francesc Colomé Tenas (President Delegat).
Núria Claveria Soler (Vice-Presidenta).
Rosa Colomé Soler (Vocal, suplent, en representació del GM de CiU).
Juan Antonio Marín Martínez (Vocal en representació del GM PSC-PM).
Josep Randos Parés (Vocal, suplent, en representació del GM PSC-PM.)
Ma. Teresa Buigues Poveda (Vocal en representació del GM d’ERC-EV)
Ferran Gontán Ferrer (Vocal, suplent, en representació del GM d’ERC-EV)
Josep Badia Torrents (Vocal en representació del GM del PP).

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte. No produint-se’n cap, el Senyor ALCALDE dóna pas a la
votació.
SOTMESA a votació la ratificació de l’acord, és aprovat per unanimitat dels disset
membres assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per
tant, amb el quòrum legal.
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7.- NOMENAR MEMBRES INTEGRANS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS
MUNICIPALS.- El Senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent
proposta de l’ALCALDIA:
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 16 de juny de
2007, en la que hi va haver la proclamació d’Alcalde.
ATÈS el què disposa la lletra b de l’apartat 2 de l’article 46 de la Llei de l’Estat 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 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; 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 i l’article 56 i següents del Reglament orgànic municipal.
ATÈS que l’article 38 del Reial decret esmentat 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.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- NOMENAR, de conformitat amb el que estableix 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, les següents comissions les quals estaran integrades pels
regidors que s’indiquen:
 COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
FRANCESC TORNÉ VENTURA
President
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
Grup Municipal CiU
NÚRIA CLAVERIA SOLER (suplent)
Grup Municipal CiU
VANESA GARCIA DOMINGUEZ
Grup Municipal PSC-PM
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ (suplent) Grup Municipal PSC-PM
FERRAN GONTÁN FERRER
Grup Municipal ERC-EV
Ma. TERESA BUIGUES POVEDA (suplent)
Grup Municipal ERC-EV
JOSEP BADIA TORRENTS
Grup Municipal PP
El funcionament d’aquesta comissió es durà a terme amb el sistema de vot ponderat.
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 COMISSIÓ INFORMATIVA ASSUMPTES PLE:
FRANCESC TORNÉ VENTURA
MARTÍ ROSÀS PUJOL
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
FRANCESC COLOMÉ I TENAS
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ
VANESA GARCIA DOMÍNGUEZ
JUAN ANTONIO MARÍN MARTÍNEZ
JOSEP RANDOS PARÉS
Ma. TERESA BUIGUES POVEDA
JOSEP BADIA TORRENTS

President
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal PSC-PM
Grup Municipal PSC-PM
Grup Municipal PSC-PM
Grup Municipal PSC-PM
Grup Municipal ERC-EV
Grup Municipal PP

 CONSELL DE LA PAGESIA:
JOSEP MARIA DIA GRAU
MARTÍ ROSÀS PUJOL
JOSEP RANDOS PARÉS
FERRAN GONTAN FERRER
JOSEP BADIA TORRENTS

President delegat
Grup Municipal CiU
Grup Municipal PSC-PM
Grup Municipal ERC-EV
Grup Municipal PP

 CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
FRANCESC TORNÉ VENTURA
NURIA CLAVERIA SOLER
FRANCESC COLOMÉ TENAS
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ
Ma. TERESA BUIGUES POVEDA
JOSEP BADIA TORRENTS

President
Regidora d’educació
Grup Municipal CiU
Grup Municipal PSC-PM
Grup Municipal ERC-EV
Grup Municipal PP

 CONSELL ESCOLAR DE CENTRES: NURIA CLAVERIA SOLER
 CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA DE MÚSICA: NURIA CLAVERIA SOLER
 CONSELL ASSESSOR DE JOVENTUT:
FRANCESC TORNÉ I VENTURA
NURIA CLAVERIA SOLER
ROSA COLOMÉ SOLER
JOSEP RANDOS PARÉS
FERRAN GONTAN FERRER
JOSEP BADIA TORRENTS

President
Regidora de joventut
Grup Municipal CiU
Grup Municipal PSC-PM
Grup Municipal ERC-EV
Grup Municipal PP
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 CONSELL DEL POBLE DE LLERONA:
NURIA CLAVERIA SOLER
JOSEP MARIA DIA GRAU
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ

Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal PSC-PM

 CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT:
FRANCESC COLOMÉ TENAS
ROSA COLOMÉ SOLER
Ma. TERESA BUIGUES POVEDA

Grup Municipal CiU
Grup Municipal CiU
Grup Municipal ERC-EV

 COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS DE LES
FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS:
FRANCESC TORNÉ VENTURA
MARTÍ ROSÀS PUJOL
JOSEP BADIA TORRENTS

Alcalde
Regidor de Planificació del Territori
Regidor de Serveis Municipals

Segon.- NOMENAR tresorer, amb efectes de 17 de juny de 2007, al senyor FERRAN
JIMÉNEZ MUÑOZ assignant-li, la quantitat de 60 €/anyals, per menyscapte de diners.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma. TERESA
BUIGUES POVEDA i exposa: jo voldria preguntar quin és el criteri que s’ha seguit a
l’hora de nomenar els membres de la Comissió Informativa de Ple perquè veiem que no
ens surt si és un cinquanta, un seixanta, un trenta... de cada grup. No ens surt. Hi ha
cinc, quatre, un i un.
El Senyor SECRETARI respon: s’ha fet la regla proporcional tenint en compte que hi
ha onze membres, la composició de disset regidors al Consistori i el nombre de regidors
obtinguts, s’ha fet proporcionalment. Aleshores surten cinc representants de
Convergència i Unió, quatre del Partit Socialista, un d’Esquerra Republicana i un del
Partit Popular. Tenint en compte que no hi ha cap grup que tingui la majoria absoluta,
s’ha respectat aquest criteri.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN manifesta: nosaltres, mantenint el criteri que no hi ha majoria
absoluta, proposàvem que hi hagués un repartiment al cinquanta per cent per cada grup,
quatre de CiU, tres del PSC, un del nostre grup i un del PP. Aleshores estaríem
representats tots i em semblaria un repartiment més equitatiu.
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El Senyor ALCALDE manifesta: és proporcional i hi ha representació de tots els grups.
El regidor senyor GONTÁN replica: la nostra proposta també ho és.
El Senyor SECRETARI diu: no està fixat enlloc el nombre de components d’aquesta
comissió. Per tant, s’ha seguit el mateix criteri del nombre dels anys anteriors: onze
membres.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, dues abstencions dels regidors del grup ERC-EVAM, i per tant, amb el quòrum legal.

8.NOMENAR
REPRESENTANTS
MUNICIPALS
EN
ENTITATS
SUPRAMUNICIPALS, CONSORCIS I MANCOMUNITATS.- El Senyor
SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
UN COP 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 el
municipi, en compliment del que disposa l’article 38 c) del Reglament d’Organització,
funcionament i règim en Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
ATÈS el què disposa l’article 19, l’apartat 2 de l’article 45 i l’apartat 4 de l’article 92,
de la Llei de l’Estat 7/1987, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 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; 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.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- NOMENAR representants de l’Ajuntament en entitats supramunicipals,
consorcis i mancomunitats següents:
 CONSORCI PER A LA DEFENSA CONCA BESOS: JOSÉ RAMÍREZ
ALAYA.
 ADF MONTSENY-CONGOST: JOSÉ RAMÍREZ ALAYA.
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 MANCOMUNITAT
TORRENTS.

AIGÜES

TER-LLOBREGAT:

JOSEP

BADIA

 COORDINADORA POLICIES LOCALS: FRANCESC TORNÉ VENTURA i
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA.
 SERVEI COMARCAL D’INCENDIS: FRANCESC TORNÉ VENTURA i
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA.
 CONSORCI LOCALRET: FRANCESC TORNÉ VENTURA i JOSEP BADIA
TORRENTS.
 COMISSIÓ SEGUIMENT CONVENI TRANSPORT: JOSEP BADIA
TORRENTS.
 XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: JOSÉ
RAMÍREZ ALAYA.
 CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS: JOSÉ
RAMÍREZ ALAYA.
 PACTE INDUSTRIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE
BARCELONA: FRANCESC TORNÉ VENTURA i JOSEP MARIA DIA
GRAU.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessats.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma. TERESA
BUIGUES i manifesta: el que no ens queda clar segons la proposta és els representants
a les entitats supramunicipals, consorcis i mancomunitats, la dedicació que comporta el
nomenament per a l’assistència a aquestes reunions, suposem que ha de tenir un cost i
voldríem saber qui l’ha d’assumir: l’ajuntament o aquests organismes? I, en tot cas, quin
seria el cost?
El Senyor ALCALDE manifesta: en principi, en aquests consorcis són meres
representacions i no existeix més cost que el que es puguin destinar, si és que hi ha
algun desplaçament, però no hi ha una assignació concreta sobre aquestes assistències,
excepte que hi hagi alguna despesa de desplaçament que és el màxim que hi pot haver.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per quinze vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU, PSC-PM i PP, dues abstencions dels regidors del grup municipal
ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

9.- NOMENAR MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA
SOCIETAT "LES FRANQUESES.ENTORN VERD, SA".- El Senyor SECRETARI
llegeix la part dispositiva de la següent proposta de l’ALCALDIA:
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 16 de juny de
2007, en la que hi va haver la proclamació d’Alcalde.
ATÈS el què disposa l’article 19 i l’apartat 2 de l’article 45 de la Llei de l’Estat 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 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; 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 18, dels Estatuts de la Societat Municipal "LES FRANQUESES.
ENTORN VERD, SA", estableix que, els consellers que tenen la condició de membres
del Ple municipal cessen automàticament en acabar el mandat del consistori.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament, actuant en funcions de Junta
General de la societat "LES FRANQUESES. ENTORN VERD, SA", l'adopció dels
següents.
ACORDS:
Primer.- NOMENAR membres del Consell d'Administració de la societat "LES
FRANQUESES.ENTORN VERD, SA", per un període de quatre anys, els senyors
següents:
FRANCESC TORNÉ VENTURA
MARTÍ ROSÀS PUJOL
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
JOSEP BADIA TORRENTS
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde i al Secretari de l'Ajuntament, perquè compareguin
davant de notari, elevin a públics els acords anteriors i sol·licitin llur inscripció al
Registre mercantil.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a les persones interessades.
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El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: com ja li he manifestat a la Junta General celebrada a l’empresa Les
Franqueses.Entorn Verd, SA, considerem que la representació en el Consell
d’Administració ha de ser proporcional a la representació democràtica que tenim en
aquest Ple. Aleshores ens agradaria que si realment es vol manifestar aquesta voluntat
d’obertura democràtica de vocalitzar les institucions de l’ajuntament, doncs tenir
aquesta participació tots els partits polítics que tenim representació en aquest
ajuntament.
Tot seguit, pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma.
TERESA BUIGUES i exposa: si, com he dit abans, si volem encetar una etapa de
claredat i de diàleg, el que queda clar és que la representació que s’ha obtingut en aquest
ajuntament per part de tots els grups, han de tenir accés a la informació dels òrgans, de
les empreses i de tot el que es mou entorn a aquest ajuntament i que afecta als ciutadans.
Per tant, el que és incomprensible és que s’està demanant des de fa molt de temps, des
de que es va fer fora a l’oposició perquè no es comportava bé, s’està demanant la
reincorporació als òrgans de direcció d’Entorn Verd i el que no s’entén és que una gran
part de la representació d’aquest ajuntament estigui al marge d’informació i de
competències que es donen a Entorn Verd. Entorn Verd és una empresa que mou molts
diners, els beneficis els hem vist fa un moment i, per tant, entenem que gairebé la meitat
de la representació del poble no pot quedar al marge de la informació que genera
aquesta empresa.
El Senyor ALCALDE manifesta: com ja els hi he dit a la intervenció de la Junta
General, els estatuts són els que són i en aquests moments no podem fer una altra cosa.
Una altra cosa és la valoració que faci l’equip de govern sobre aquesta qüestió. Han de
tenir en compte que es dediquen molts recursos i esforços perquè després de les sessions
dels Consells d’Administració vostès tinguin tota la informació que hi ha en aquests i,
per tant, la transparència i la informació sobre el que es tracta és total i sense cap tipus
de restricció. Una altra cosa és que els estatuts són el que són i fins que no es produeixi
el seu canvi, no pot ser possible la seva incorporació de la manera que vostès demanen.
L’altra qüestió és el tema de la seva vocació d’intervenció i treball que nosaltres estem
fent els gestos suficients perquè això sigui factible, si vostès així ho desitgen, se’ls
facilita tota la informació en sessions de treball, la documentació que passa en els
Consells d’Administració i el seu debat i explicació posterior. Per tant, de moment, la
transparència, documentació i el treball sobre aquestes empreses públiques arran de la
variació dels estatuts que ha de comportar un tràmit posterior, es fa amb la màxima
diligència possible. Recomanar-los que participin d’aquesta voluntat nostra de que això
sigui així. Ja li he contestat aquesta pregunta en la sessió anterior i li torno a contestar
en la mateixa situació.
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La regidora senyora Ma. TERESA BUIGUES diu: jo he anat assistint cada vegada que
se m’ha convocat a una reunió de treball o informativa d’Entorn Verd, he intentat no
fallar en cap. Però em sembla que deu fer prop d’un any que no se’n fa cap, si no vaig
errada. Potser el Martí ens ho podria clarificar.
El Senyor ALCALDE diu: escolti, teòricament, s’han de fer, perquè així ho vam acordar
en sessions de govern, que després de les sessions se’ls hi doni tota la informació per
escrit, amb tot el que ha passat i se’ls aclareixi totes aquestes qüestions. Desconec
aquesta situació que em parla però sàpiga que la voluntat i recomanació és que es faci
d’aquesta manera, tant a la societat anònima com a la societat limitada.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU i PP, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSCPM i ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

10.- NOMENAR MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA
SOCIETAT "LES FRANQUESES. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, SL".- El
Senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de
l’ALCALDIA:
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 16 de juny de
2007, en la que hi va haver la proclamació d’Alcalde.
ATÈS el què disposa l’article 19 i l’apartat 2 de l’article 45 de la Llei de l’Estat 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 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; 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 18, dels Estatuts de la Societat Municipal "LES FRANQUESES.
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, SL", estableix que, els consellers que tenen la
condició de membres del Ple municipal cessen automàticament en acabar el mandat del
consistori.
AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de l'Ajuntament, actuant en funcions de Junta
General de la societat "LES FRANQUESES. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, SL",
l'adopció dels següents.
ACORDS:
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Primer.- NOMENAR membres del Consell d'Administració de la societat "LES
FRANQUESES. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, SL", per un període de quatre anys,
els senyors següents:
FRANCESC TORNÉ VENTURA
JOSEP MARIA DIA GRAU
NURIA CLAVERIA SOLER
JOSEP BADIA TORRENTS
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde i al Secretari de l'Ajuntament, perquè compareguin
davant de notari, elevin a públics els acords anteriors i sol·licitin llur inscripció al
Registre mercantil.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a les persones interessades.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor ESTEVE RIBALTA i
manifesta: no voldríem confondre a l’auditori, agraïm, d’una banda, que se’ns faciliti
aquesta informació i esperem que això es repeteixi i que aquestes reunions es
convoquin. Però, d’altra banda, el que demanem explícitament és aquesta participació
perquè els models d’ajuntaments que coneixem, llevat el de Barcelona en què va passar
una cosa similar que aquí on l’alcalde es va empipar i els va treure, els altres models
d’empreses públiques que coneixem tenen una representació proporcional. Ens sembla
que si hi ha aquesta voluntat, crec que s’han d’incloure tots els partits polítics.
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor
FERRAN GONTÁN i exposa: igual que a Entorn Verd, digui el que digui vostè, senyor
Alcalde, els estatuts actualment permeten que membres de l’oposició hi siguem perquè
vostè, com a President de l’empresa, ha de delegar en els regidors que vostè consideri.
Per tant, els estatuts li permeten. Si no hi som és per voluntat seva, exclusivament seva.
És més, per llei, a Entorn Verd tenim dret a ser-hi, una altra cosa és que vostè se la salti.
I insistim a ser-hi, en aquesta i en l’anterior.
El Senyor ALCALDE diu: una cosa és la voluntat política, però jo no em cansaré de dir
que la llei no fa cap referència sobre la proporcionalitat ni la obligació sobre els
diferents grups polítics en les societats mercantils. Dir, tot i que ja ho he dit alguna
vegada, que a la majoria d’ajuntaments, més del noranta per cent, per no dir tots, les
societats mercantils de les empreses públiques d’ajuntaments estan en el seu Consell
d’Administració, no a la Junta General, incorporades per regidors de l’equip de govern.
Els podria donar molts i molts exemples. Una altra cosa és que algunes són diferents,
evidentment, per la seva situació política, però són les mínimes, molt menys. En cap de
les maneres hi ha una obligació. En canvi, els altres òrgans que ja hem passat sí que
obliga a la representació de tots els grups polítics però en aquest apartat no existeix i,
per tant, en la majoria d’ajuntaments en què hi ha societats públiques mercantils
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aquestes estan representades per l’equip de govern. I són de grups polítics diferents a
aquests. Que consti que això és així en molts i molts ajuntaments i no passa res. Una
altra qüestió és que ja els hi he anunciat que realment aquest tema està sobre la taula i
s’estudiarà. Una cosa és la informació i una altra és l’obligació. La informació s’intenta
donar amb la màxima transparència perquè no hi pugui haver cap tipus de recel i
l’obligació, ja li he dit, que no existeix. La voluntat política de molts ajuntaments
d’altres colors que no són el d’aquest ajuntament tenen representat l’equip de govern.
A continuació, el regidor senyor GONTÁN manifesta: veig que ens acabem de carregar
el discurs d’investidura, ni transparència, ni diàleg... No m’ha sorprès, també s’ha de
dir. S’ha de dir que la informació que rebem és la que vostès ens volen donar, no la que
hi podem tenir accés, perquè ni a Entorn Verd ni a Dinamització tenim accés al Consell
d’Administració. Per tant, ens donen la informació que vostès volen, en un dossier que
ens donen i que hem de discutir en el moment i s’ha acabat. Per tant, pot vendre sopars
de duro; però les empreses no estan complint la llei, vostè no és democràtic, pels
estatuts podríem ser-hi, vostè no ho vol, digui-ho clarament: no vull que l’oposició hi
sigui i ja està, tranquil. Ja sabem tots el tarannà que hi va.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU i PP, vuit vots en contra dels regidors dels grups municipals PSCPM i ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

11.- DETERMINAR EL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS
DEL PERSONAL EVENTUAL.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva
de la següent proposta de l’ALCALDIA:
UN COP celebrades les Eleccions Locals celebrades el passat dia 25 de maig, i
constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, de conformitat amb el que
disposa l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, a la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal
eventual.
PER TOT AIXÒ, aquesta Alcaldia, en compliment del que disposa el precepte
esmentat, en concordança amb l'article 304 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya, proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DETERMINAR el nombre, característiques i retribucions del personal
eventual d'aquest Ajuntament en els termes següents:
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NOMBRE
2

CARACTERÍSTIQUES I
DENOMINACIÓ
1. Secretaria de l’Alcaldia.
2. Assessorament al regidor delegat
d’Esports i serveis municipals.

RETRIBUCIONS
BRUTES ANUALS
26.199,74 euros.
41.319,06 euros.

DEDICACIÓ
37,5 hores setmanals

Segon.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que estableixen els articles
104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 304.3
del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de
Catalunya.
En aquest moment s’absenta de la sala rel regidor senyor JOSEP BADIA
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. No produint-se’n cap, la
PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors del
grup municipal CiU, vuit abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM i
ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

Es reincorpora a la sessió el regidor senyor JOPSEP BADIA
12.- ESTABLIR EL RÈGIM DE RETRIBUCIONS A ALTS CÀRRECS.- El senyor
SECRETARI llegeix la següent proposta
UN COP constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals celebrades el
dia 27 de maig de 2007, 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'Alcaldia.
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, en la seva nova redacció actual donada a
aquesta 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,
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Funcionament i Règim 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 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.
PER TOT AIXÒ es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- ESTABLIR que amb efectes del dia 16 de juny de 2007, data de constitució
d'aquest Ajuntament, 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:
NOMS I COGNOMS
Francesc Torné Ventura
Josep Badia Torrents
Ferran Jiménez Muñoz
Josep Maria Dia Grau
Núria Claveria Soler
Rosa Colomer Solé

RÈGIM DE DEDICACIÓ
Exclusiva
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

Segon.- ESTABLIR, a favor del membre de la Corporació que desenvolupi 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.
NOM I CÀRREC
Francesc Torné Ventura (Alcalde)

RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES
61.650 euros
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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
Josep Badia Torrents
Ferran Jiménez Muñoz
Josep Maria Dia Grau
Núria Claveria Soler
Rosa Colomer Solé

RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES
25.000 euros
25.000 euros
25.000 euros
25.000 euros
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 30 hores
mensuals, 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.
Quart.- AMB ELS MATEIXOS EFECTES, establir a favor dels membres de la
Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial el règim d’indemnitzacions
següent:
Per l’assistència a les sessions del Ple: 120 euros/sessió.
Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 420 euros/ sessió.
Per l’assistència a les sessions de la Comissió Informativa dels assumptes del
Ple: 90 euros/sessió.
Per l’assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 90
euros/sessió.
Per l’assistència a les sessions plenàries dels Consells de Poble de Llerona i de
Corró d’Amunt: 90 euros/sessió.
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.
Per l’assistència a les reunions de les meses de contractació: 90 euros/sessió.
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Per l’assistència a les sessions plenàries del Consell de la Pagesia: 45
euros/sessió.
Per l’assistència a les sessions del Consell Escolar Municipal: 45 euros/sessió.
Per l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de la societat
municipal “Les Franqueses Entorn Verd, SA”: 120 euros/sessió.
Per l’assistència a les sessions del Consell d’Administració de la societat
municipal “Les Franqueses Dinamització Econòmica, SL”: 90 euros/sessió.
Per l’assistència a altres òrgans complementaris: 90 euros/sessió.
Cinquè.- LES QUANTITATS abans ressenyades, es percebran, llevat que expressament
s’assenyali un termini diferent, amb efectes del dia 16 de juny de 2007, data de la
constitució de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.
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.
Sisè.- 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.
Setè.- 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.
Vuitè.- 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.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC-EV-AM, senyora Ma. TERESA
BUIGUES i manifesta: un parell de preguntes. Voldria preguntar si ser tinent d’alcalde
comporta alguna compensació econòmica, i una curiositat: m’ha sobtat no trobar cap
dona a la Junta de Govern, em preguntava com funcionen els “cupos”. Al marge d’això,
em sembla correcte que s’especifiquin quantitats i hores, concretament, trenta hores
mensuals als cinc regidors que cobren aquests vint-i-cinc mil euros anuals bruts.
Nosaltres encuriosits per aquestes coses, contents perquè entenem, per una part, que si
es fixen uns horaris, encara que siguin de trenta hores al mes, deu existir algun tipus de
control de presència i tot això, mínim, en tot cas, segur que els regidors faran més hores
d’aquestes trenta mensuals, com en fem tots. Però sí que ens ha sobtat, fent números, no
massa concrets perquè hi ha coses que desconeixíem o que queden una mica enlaire
però ens sobta que el regidor, sense comptar el senyor Badia que, evidentment, se li
disparen els percentatges en relació a l’any passat. En aquest tema no entraré. La
regidora que té un percentatge d’augment més important és d’un cent quaranta-vuit, el
regidor de l’equip de govern que li puja menys el percentatge que rebrà a partir d’ara és
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d’un quaranta-sis amb noranta vuit. Ens sembla que les responsabilitats són importants,
s’han de complir perquè realment els nous sous que es cotitzaran a la Seguretat Social
ens sembla que són importants com perquè les coses funcionin i funcionin molt bé.
Gràcies per posar-me el rellotge però ja he acabat.
Tot seguit, pren la paraula el regidor de l’ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR,
senyor FERRAN JIMÉNEZ i manifesta: senyora Teresa, amb anterioritat al Ple, he
intentat explicar-li en detall com s’havia confeccionat aquest repartiment. En quant a les
preguntes en concret que em fa, crec que cal aclarir, sobretot, una d’elles, vostè diu que
tindrem una dedicació de trenta hores efectives a l’ajuntament. Això ho marca la
legislació, per poder tenir una dedicació ha de ser un mínim de presència de trenta
hores. El que sí que li puc dir és que el que s’ha fet fins ara, o sigui, amb anterioritat a
aquest moment, la dedicació mitja de qualsevol regidor de l’equip de govern ha estat de
vint o trenta hores setmanals. Aquesta situació es tornarà a complir en aquesta
legislatura i tots tindran un mínim de dedicació entre vint i trenta hores setmanals.
L’altre és un concepte legal. No hi haurà diferència en quant al tema de quantificació
pel fet de ser tinent d’alcalde per criteri propi dels tinents d’alcalde que hem assumit
aquesta funció i, per tant, ens equiparem a tots els regidors amb responsabilitat d’una
forma igualitària. No fem ús d’un dret que podríem tenir com a tinents d’alcalde. No sé
si li he respost al que vostè em demanava.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors dels
grups municipals CiU i PP, vuit abstencions dels regidors dels grups municipals PSCPM i ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.

12.- FIXAR SUBVENCIONS PER AL FUNCIONAMENT DELS GRUPS
MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.- El
senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de
l’ALCALDIA:
VISTA la constitució del nou Ajuntament el dia 16 de juny de 2007, com a resultat de
les eleccions locals celebrades el dia 27 de maig d’enguany.
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,
relatiu a la dotació de mitjans materials suficients per dur a terme la seva tasca.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- APROVAR una dotació global als Grups Polítics amb representació a la
Corporació per a l’exercici de 2007 per import de 27.000 euros.
Segon.- APROVAR La distribució de l’anterior dotació, segons els criteris següents:
a) Quantitat fixa: 800 € anuals per a cadascun dels Grups municipals.
b) 1.400 € 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 per n.
de
regidors
anual
TOTAL ANUAL

PSC-PM

ERC-EV

PP

8
800 €

6
800 €

2
800 €

1
800 €

11.200 €

8.400 €

2.800 €

1.400 €

12.000 €

9.200 €

3.600 €

2.200 €

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
(modificat per la Llei 11/99) 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.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-EV-AM, senyor FERRAN
GONTÁN i manifesta: ens alegrem molt, moltíssim, que, per fi, hi hagi un repartiment
de les aportacions als grups municipals equitatiu. Això vol dir que a la legislatura
passada no la teníem, teníem una cosa bastant il·lògica i desmesurada, uns quants grups
cobraven molt poc i altres cobraven desproporcionadament molt més i no hi havia tanta
relació. Per tant, ens alegrem i esperem que així sigui en el futur.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
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SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels disset membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

13.- RATIFICAR DECRETS DE L'ALCALDIA.- El senyor SECRETARI llegeix la
part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm. 964/2007 de 19 de juny:
ATÈS QUE l’article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local disposa que el nomenament i el cessament del personal eventual correspon
a l’Alcalde i cessen automàticament quan es produeix el cessament o l’expiració del
mandat de l’autoritat per la qual presta la funció de confiança o assessorament.
ATÈS QUE l’article 304.2 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 manifesta en el
mateix sentit, i l’apartat quart disposa que el nomenament del persona eventual, el règim
de llurs retribucions i llur dedicació es publiquen al BOP i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya
TENINT EN COMPTE que l’organització política resultant de les eleccions locals
celebrades el dia 27 de maig, i de la constitució del nou ajuntament per a la legislatura
2007-2011 fan necessari el nomenament de dues persones per tal de dur a terme les
funcions de confiança i assessorament.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació
vigent,
HE RESOLT:
Primer.- NOMENAR amb efectes del dia 18 de juny de 2007, funcionària eventual
d’aquest Ajuntament, per ocupar el càrrec de secretaria de l’Alcaldia, la senyora
CARME SERRA ARGELAGUÉS, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals i una
retribució bruta anual de 26.199,74 euros.
Segon.- NOMENAR amb efectes del dia 25 de juny de 2007, funcionària eventual
d’aquest Ajuntament, per ocupar el càrrec d’assessora del regidor delegat d’esports i
serveis municipals, la senyora SUSANA CALVO CASADESÚS, amb una dedicació de
37,5 hores setmanals i una retribució bruta anual de 41.319,06 euros.
Tercer.- CONDICIONAR l’executivitat i eficàcia del present decret a l’aprovació per
part del Ple de la Corporació de l’establiment del nombre, característiques i retribució
del personal eventual.
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Quart.- NOTIFICAR aquest Decret a les persones interessades.
Cinquè.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la sessió
extraordinària que es convoqui a l’efecte.
Sisè.- PUBLICAR aquests nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , en compliment del que
disposa l’article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. No produint-se cap, la PRESIDÈNCIA
dóna pas a la votació.
SOTMÈS a votació l’apartat primer de la proposta, és aprovat per nou vots a favor dels
regidors dels grups municipals CiU i PP, vuit abstencions dels regidors dels grups
municipals PSC-PM, ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.
En aquest moment s’absenta de la sala el regidor senyor JOSEP BADIA.
SOTMÈS a votació l’apartat segon de la proposta, és aprovat per vuit vots a favor dels
regidors del grup municipal CiU, vuit abstencions dels regidors dels grups municipals
PSC-PM, ERC-EV-AM, i per tant, amb el quòrum legal.
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

