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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:
Caràcter: Extraordinari
Data: 17 de juliol de 2003
Horari: de 20,30 a 21,30 hores
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial
Hi assisteixen:
FRANCESC TORNÉ VENTURA, alcalde
JOSEP Ma. DIA GRAU, 1r. tinent d’alcalde
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, 2n. tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS, 3r. tinent d’alcalde
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, 4t. tinent d’alcalde
RAMON COMA DOSRIUS, 5è. tinent d’alcalde
JOAQUIM MENDEZ ORTIZ, regidor
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora
JOSÉ ANTONIO PALOMINO AGUILERA, regidor
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS, regidor
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor
GEMMA BISBAL OTERO, regidora
JOSÉ JOAQUÍN GRAU RUEDA, regidor
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
JORDI ROCA VENTURA, secretari
S’ha excusat:
ANDREU MONTAÑES HUGUET, regidor

1. APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR.- El Senyor ALCALDE
obre la sessió i pregunta als senyors ponents si desitgen realitzar alguna esmena en
relació al contingut de l’acta de la sessió anterior.
Pren la paraula el regidor del Grup municipal els Verds, senyor FERRAN GONTÁN i
manifesta: només una petita esmena. En la transcripció del discurs que nosaltres vam
fer, a la pàgina 9, gairebé al final del paràgraf, diu “... Els Verds continuarem treballant
i lluitant perquè d’una vegada per totes es faci una política de residu mínima ...”
i jo
vaig dir: “residu mínim”. No és una política mínima, sinó una política de residu mínim.
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No produint-se cap més intervenció, es procedeix, a l’aprovació i signatura de
l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 4 de juliol de 2003.

2. APROVAR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT.- El senyor SECRETARI dóna lectura de 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 4 de juliol de
2003, en la que hi va haver la proclamació d’Alcalde;
VIST el que disposa 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; l’article 98 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 27 del
Reglament orgànic municipal; en què es recull que la freqüència de les sessions
plenàries ordinàries en els municipis d’una població compresa entre 5.001 i 20.000
habitants tindran una periodicitat bimensual.
AQUESTA ALCALDIA proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- CELEBRAR les sessions plenàries ordinàries, en primera convocatòria, els
mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre de cada any, a dos quarts de
nou del vespre.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN GRAU i
manifesta: tal vez también sería oportuno concretar un día, más que nada para potenciar
la participación de los ciudadanos en el Pleno del Ayuntamiento. Por decir algo: el
último jueves del mes o algo así.
A continuació, el Senyor ALCALDE respon: això és el que hi havia fins ara i, aleshores,
quan es canviava per necessitats era quan hi havia els problemes amb els grups polítics.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze 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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3. CONSTITUIR ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.- El senyor SECRETARI
dóna lectura de 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 4 de juliol de
2003, en la que hi va haver la proclamació d’Alcalde.
ATÈS que l’apartat 3 de l’article 73 de la Llei de l’Estat 7/1985, reguladora de les bases
del règim local i l’article 20 i següents del Reglament orgànic municipal preveuen que,
a efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es
constitueixen en grups polítics.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- TENIR PER CONSTITUÏTS els següents grups polítics municipals:
•

Grup municipal anomenat “Convergència i Unió”, format pels regidors i regidores
següents:
FRANCESC TORNÉ VENTURA
JOSEP MARIA DIA GRAU
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
FRANCESC COLOMÉ TENAS
JOSE RAMÍREZ ALAYA
RAMON COMA DOSRIUS
JOAQUIM MENDEZ ORTÍZ
NÚRIA CLAVERIA SOLER
ROSA COLOMÉ SOLER
Serà portaveu d’aquest grup el senyor FRANCESC TORNÉ VENTURA

•

Grup municipal anomenat Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés
Municipal, format pels regidors següents:
JOSÉ ANTONIO PALOMINO AGUILERA
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ
Serà portaveu d’aquest grup el senyor JOSÉ ANTONIO PALOMINO AGUILERA

Ple 17 07 03-4

•

Grup municipal anomenat “Esquerra Republicana de Catalunya”, format pel
regidor i regidora següents:
ANDREU MONTAÑES HUGUET
GEMMA BISBAL OTERO
Serà portaveu d’aquest grup el senyor ANDREU MONTAÑES HUGUET

•

Grup municipal anomenat “Grup d’Independents
Franqueses”, format pel regidor següent:

Progressistes

de

les

JOSE JOAQUIN GRAU RUEDA
•

Grup Municipal anomenat “Els Verds”, format pel regidor següent:
FERRAN GONTÁN FERRER

•

Grup Municipal anomenat “Partit Popular”, format pel regidor següent:
JOSEP BADIA TORRENTS

El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte. No produint-se’n cap, dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

4. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.- El
senyor SECRETARI dóna lectura de 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 4 de juliol de
2003, 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 7/1987,
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 i l’article 56 i següents del Reglament orgànic municipal;
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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

Grup Municipal C iU

FRANCESC COLOMÉ TENAS

Grup Municipal CiU

RAMON COMA DOSRIUS

Grup Municipal CiU

NÚRIA CLAVERIA SOLER

Grup Municipal CiU

JOSEP Ma. DIA GRAU

Grup Municipal CiU

FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ

Grup Municipal CiU

MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS

Grup Municipal PSC-PM

GEMMA BISBAL OTERO

Grup Municipal ERC

JOSE JOAQUIN GRAU RUEDA

Grup Municipal GIPF

FERRAN GONTÁN FERRER

Grup Municipal EV

JOSEP BADIA TORRENTS

Grup Municipal PP

• COMISSIÓ INFORMATIVA ASSUMPTES PLE:
FRANCESC TORNÉ VENTURA

Grup Municipal CiU

JOSEP Ma. DIA GRAU

Grup Municipal CiU

RAMON COMA DOSRIUS

Grup Municipal CiU
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JOSÉ RAMÍREZ ALAYA

Grup Municipal CiU

FRANCESC COLOMÉ TENAS

Grup Municipal CiU

FERRAN JIMÉNEZ i MUÑOZ

Grup Municipal CiU

JOSÉ ANTONIO PALOMINO AGUILERA

Grup Municipal PSC-PM

ANDREU MONTAÑES HUGUET

Grup Municipal ERC

JOSE JOAQUIN GRAU RUEDA

Grup Municipal GIPF

FERRAN GONTÁN FERRER

Grup Municipal EV

JOSEP BADIA TORRENTS

Grup M unicipal PP

Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i exposa: respecte aquest punt, a nosaltres ja ens sembla bé que hi hagi la
Comissió de Comptes, que ha d’estar, així com la Comissió de Ple. Nosaltres pensàvem
que amb la finalitat de fomentar la participació dels que estem representant, en aquests
moments, la voluntat popular, crèiem que hagués estat interessant que la Comissió de
Ple hagués estat diferenciada en un parell de comissions, per tal de poder tractar les
coses amb més detall. Si haguéssim pogut parlar, la nostra proposta per la creació
d’aquestes comissions hagués anat en el sentit de fer una més tècnica: obres, urbanisme,
serveis, i l’altra relativa a l’atenció personal: cultura, esports, etc. Nosaltres,
evidentment, votarem a favor d’aquest punt però volem deixar palès que sabem que
l’organització de l’Ajuntament permetria aquest tipus de comissions més detallades.
Acte seguit, el Senyor ALCALDE manifesta: no li defujo cap argument dels que
planteja, l’únic que sí que és veritat és que, per exemple, Cultura i Esports tenen els
seus Patronats i realitzen les seves gestions i, per tant, està aprofundit. Sempre és
possible fer comissions de tot, però per això, és necessari que hi hagi la voluntat
recíproca de poder treballar-hi. Fins ara, hem fet moltes comissions específiques i ha
estat difícil treure’n un resultat positiu. No defujo que no sigui possible crear-ne més,
dependrà de l’evolució de la legislatura.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
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Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

5. NOMENAR REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ÒRGANS
COL·LEGIATS.- El senyor SECRETARI pren la paraula dient: abans de procedir a la
lectura de la proposta, fer esment que s’ha detectat un error referent a la designació de
membres del Consell Escolar Municipal i del Consell Escolar de l’Escola de Música,
atès que reglamentàriament la representació dels diferents grups només és possible al
Consell Escolar Municipal. Atès que es va sol·licitar a diferents grups, concretament, al
Partit Socialista i a Esquerra Republicana que nomenessin representants a cadascun
d’aquests òrgans col·legiats, si han de fer alguna modificació respecte els seus
representants, ho poden dir en aquest moment.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i exposa: un cop ens hem adonat d’aquest error, nosaltres hem
reconsiderat dues variacions: la primera, al Consell de la Pagesia hi seria l’Esteve
Ribalta i, la segona, al Consell Municipal Escolar hi estaria jo mateix.
A continuació, la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL
manifesta: abans m’has comentat que em mirés el ROM, però, exactament, no se quin
és l’error ja que l’última vegada que es va constituir el Consell Escolar Municipal
teníem representació, llavors només vull saber per què no en tindrem en aquest
legislatura.
El Senyor ALCALDE respon, si que ni ha.
La regidora senyora BISBAL diu: sí, ja ho he vist.
Acte seguit, el Senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent
proposta de l’ALCALDIA, introduint les esmenes anteriorment exposades.
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 4 de juliol de
2003, 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 7/1987, 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
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ACORDS:
Primer.- NOMENAR representants de l’Ajuntament en els òrgans col·legiats següents:
•

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

•

ADF MONTSENY-CONGOST: JOAQUIM MÉNDEZ ORTÍZ.

•

MANCOMUNITAT AIGÜES TER-LLOBREGAT: FRANCESC COLOMÉ
TENAS.

•

COORDINADORA POLICIES LOCALS: FRANCESC TORNÉ VENTURA i
JOAQUÍM MÉNDEZ ORTÍZ.

•

SERVEI COMARCAL D’INCENDIS: FRANCESC TORNÉ
JOAQUÍM MÉNDEZ ORTÍZ.

•

JUNTA DE SANEJAMENT: FRANCESC TORNÉ VENTURA i FRANCESC
COLOMÉ TENAS.

•

CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA DE MÚSICA: FRANCESC TORNÉ
VENTURA i RAMON COMA DOSRIUS;

•

CONSELL ESCOLAR DE CENTRES: RAMON COMA DOSRIUS.

•

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: FRANCESC TORNÉ VENTURA;
RAMON COMA DOSRIUS, ROSA COLOMÉ SOLER; JOSÉ ANTONIO
PALOMINO AGUILERA; ANDREU MONTAÑÉS HUGUET, JOSE
JOAQUIN GRAU RUEDA; FERRAN GONTÁN FERRER i JOSEP BADIA
TORRENTS

•

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS: FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ;
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS i GEMMA BISBAL OTERO;

•

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA: NÚRIA CLAVERIA SOLER;
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ i ANDREU MONTAÑES HUGUET.

•

CONSELL DEL POBLE DE LLERONA: RAMON COMA
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ i GEMMA BISBAL OTERO.

•

CONSELL DEL POBLE DE CORRÓ D’AMUNT: ANDREU MONTAÑÉS
HUGUET; GEMMA BISBAL OTERO i FRANCESC COLOMÉ TENAS.

VENTURA i

DOSRIUS,
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•

CONSELL PAGESIA: FRANCESC COLOMÉ TENAS; JOSÉ RAMÍREZ
ALAYA; ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ; ANDREU MONTAÑES HUGUET,
JOSE JOAQUIN GRAU RUEDA; FERRAN GONTÁN FERRER i JOSEP
BADIA TORRENTS

•

CONSORCI LOCALRET: FRANCESC TORNÉ VENTURA i
COLOMÉ TENAS.

•

COMISSIÓ SEGUIMENT CONVENI TRANSPORT: FRANCESC COLOMÉ
TENAS

•

XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT: FRANCESC
COLOMÉ TENAS

•

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS: FRANCESC
TORNÉ VENTURA.

FRANCESC

Segon.- NOMENAR tresorer, amb efectes de 4 de juliol de 2003, a NÚRIA
CLAVERIA SOLER assignant-li, la quantitat de 60 €/anyals, per menyscapte de
diners.
Tercer.- NOTIFICAR als interessats.
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 JOSÉ ANTONIO
PALOMINO AGUILERA i exposa: primer de tot, suposo que al ser un punt es votarà
en bloc. Clar, tenint en compte els llocs on ens heu donat participació, votar-ho en bloc
vol dir, en principi, no poder votar en contra. Hi ha una sèrie de consideracions, per
exemple: suposo que això que s’ha comentat abans de l’Escola Municipal de Música és
una qüestió estatutària, i l’oposició no tindrà representació. Hi ha d’altres organismes
que són supralocals on es pot entendre que el representant sigui un membre del govern.
I, després, els Consells de Poble, ja sé que és segons nombre de vots, però nosaltres
demanaríem que també s’assignés representació pels grups que no tenim els suficients
vots per estar-hi, encara que fos sense vot. Això també té a veure amb el punt anterior i,
evidentment, volem expressar la nostra voluntat de participació.
Acte seguit, la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL manifesta:
nosaltres fa quatre anys també vam demanar que hi hagués participació de tots els grups
municipals als Consells del Poble, encara que només fos amb dret de paraula i no de
vot. Voldríem saber quins criteris es segueixen: als Consells de Poble està clar que és
per nombre de vots, però, als altres quins criteris s’han seguit?
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A continuació, el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU diu:
nosotros queremos proponer buscar fórmulas alternativas si existe realmente intención
de diálogo por parte de los demás grupos para poder aumentar la representación en
todos estos órganos. Concretamente, nuestro grupo considera básico y fundamental que
todos los grupos municipales tengan representación, como mínimo, en los Patronatos de
Cultura y Deportes.
El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN manifesta: en la línia de
tots els meus companys, si hem de tendir a obrir la participació, acabar amb la crispació
i tot aquest enrenou que hi ha hagut durant aquests últims quatre anys. Potser la formula
és que la gent s’assabenti de primera mà com va la situació. I una de les maneres podria
ser donant accés a un representant de cada grup.
Acte seguit, el Senyor ALCALDE diu: a mi em sembla molt bé el que exposeu. Aquest
és un tema que avui no es pot fer perquè sens dubte hi ha uns estatuts aprovats. Avui
s’aproven les condicions que hi ha en aquests moments per posar en funcionament els
organismes. De tota manera, penso que es pot estudiar perfectament si poden haver-hi
d’altres persones amb veu però sense vot. Aquest tema s’ha d’estudiar i a partir d’aquí,
analitzar si aquesta nova composició es pot aprofitar positivament. Per tant, és un tema
que s’ha d’analitzar des dels Patronats, els Consells del Poble etc., és a dir, aquesta
major participació s’ha d’encaixar d’una altra manera. S’ha de reconèixer que és difícil
encaixar-la reglamentàriament, es pot fer d’una altra manera més efectiva. Jo no defujo,
però la veritat és que es porta a aprovació el que està aprovat en aquests moments i és
reglamentari portar-ho a terme. Quedarà per veure si aquesta nova situació que s’ha
generat en el Consistori que ha variat el nombre de partits que hi havia fins ara, es pot
encaixar d’una altra manera. Seria interessant analitzar si d’una altra manera, encara que
fos una representació amb veu però sense vot, es podria participar en aquests òrgans.
Una altra qüestió és encaixar-la de ple dret, cosa que ara no li podria contestar. Serà
analitzable.
El regidor senyor GRAU manifesta: tomo nota de sus palabras y quisiera que tuviera en
cuenta a nuestro grupo de cara al futuro si se tuviera que estudiar este tema, tal como
usted ha expuesto. Y quisiera justificar el voto negativo porque lo que estamos votando
es lo que está escrito que es con lo que no estamos de acuerdo.
El Senyor ALCALDE replica: és el que hi ha aprovat.
Finalitzades les intervencions, el Senyor ALCALDE dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per deu vots a favor dels regidors dels grups
municipals CiU i ERC, un vot en contra del regidor del grup municipal GIPF i cinc
abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM, EV i PP, i per tant, amb el
quòrum legal.

Ple 17 07 03-11

6. NOMENAR MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA
SOCIETAT "LES FRANQUESES.ENTORN VERD, SA".- El Senyor SECRETARI
dóna lectura de 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 4 de juliol de
2003, 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 7/1987,
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;
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
FRANCESC COLOMÉ TENAS
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA
JOAQUÍM MÉNDEZ ORTÍZ
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.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: suposo que per les circumstàncies de les que parlava vostè,
hem anat enrera a nivell de la participació. Suposo que quan es varen fer els estatuts
d’aquestes empreses, a la legislatura passada, es va tenir en consideració la composició
que hi havia en aquells moments: em sembla que es va fer de manera que hi haguessin
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dues persones de l’equip de govern i dues de l’oposició. Tenint en compte que la Junta
General d’aquestes empreses és el Ple i el Consell d’Administració de les mateixes el
nomena, precisament, el Ple, nosaltres considerem que aquí seria bo de que s’anés de
cara a una reforma d’aquests estatuts i que es busqués la fórmula per facilitar la
participació dels grups. Els socialistes volem treballar i poder treballar. Aquesta
explicació també serveix pel següent punt, ja que els estatuts són idèntics.
Acte seguit, el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU
exposa: yo me reitero en lo mismo del punto anterior. Desde nuestro grupo, solicitamos
poder tener representación, tanto en Entorn Verd como Dinamització Econòmica. Esta
intervención también me sirve para el punto siguiente.
El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN manifesta: en la línia
dels companys, hem d’intentar obrir la participació a tot el personal.
A continuació, el Senyor ALCALDE manifesta: tant en aquest com el punt següent, he
de ser molt clar: si no s’ha posat a cap membre que no fos de l’equip de govern o dels
partits del govern ha estat per l’experiència passada. La nostra designació voluntariosa a
altres partits no va ser regida, va anar contra el bon funcionament dels organismes i, per
tant, aquesta experiència ha servit per marcar aquesta nova proposta. Si hi ha algun dels
grups que hi ha al Consistori que té predisposició per treballar en el mateix sentit,
nosaltres ens ho podem tornar a revisar, no hi ha cap tipus de problema. Però aquests
nomenaments són conseqüència de l’experiència viscuda. No teníem cap obligació de
donar participació, com els altres on sí que s’ha de fer segons els estatuts. Això no vol
dir que no es pugui tornar a valorar, no en tots, perquè el funcionament d’una societat
anònima no té res a veure amb un òrgan de participació com pot ser un Patronat, un
Consell de Poble que tenen un altre tipus de finalitat. Si hi ha un grup o grups que
realment tenen ganes de treballar, amb una predisposició diferent, nosaltres ho
estudiarem. En aquests moments, aquesta és la proposta degut a l’experiència viscuda.
Acte seguit, el regidor senyor GRAU diu: en sus palabras, me he sentido aludido porque
en la anterior legislatura formé parte del Consell d’Administració de Entorn Verd. Creo
que en el período de tiempo que ha durado mi labor dentro del Consejo de
Administración, mi actitud ha sido muy digna, siempre en pro, aunque en un principio
como miembro del Pleno, como regidor, estábamos en contra de la formación de esta
empresa; pero, una vez dentro, creo que siempre he tenido una actitud positiva en el
buen funcionamiento de dicha empresa. Creo que ninguno de mis ex-compañeros del
Consejo de Administración pueda decir nada en contra, desde la posición que yo estaba
ocupando. Hablando por mí, hoy hay un regidor ausente que tal vez también podría
hablar. Yo, en ningún momento, puse palos entre las ruedas sino todo lo contrario. En
cuanto se me dejó colaborar, colaboré en todo aquello que pude, usted tiene compañeros
que le podrían haber informado de ello.
El regidor senyor GONTÁN manifesta: dues qüestions. Entenem el plantejament, el
criteri que ha fet servir, jo l’accepto, però és cert que tot el panorama polític ha variat.
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És cert que tots tendim a tranquil·litzar l’ambient i crec que, a més, fóra bo, en el sentit
de la proposta anterior, deixar participar a la resta de representats dels partits polítics. Té
raó: és una SA, però una SA del poble, és municipal, és una empresa gestionada pel Ple
i, en certa manera, el consell directiu és el Ple. Aleshores, entre tots hauríem de decidir
quelcom i, per tant, crec que hauríem de participar-hi. Jo accepto el que es plantegi:
modificar els estatuts o modificar el que sigui. Bàsicament, que ho tingui en
consideració.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, tres vots en contra dels regidors dels grups municipals ERC, GIPF i EV
i quatre abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM i PP, i per tant, amb el
quòrum legal.

7. NOMENAR MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA
SOCIETAT "LES FRANQUESES. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, SL".- El
senyor SECRETARI dóna lectura de 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 4 de juliol de
2003, 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 7/1987,
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;
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
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
RAMON COMA DOSRIUS
ROSA COLOMÉ SOLER
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.
El Senyor ALCALDE pregunta als senyors regidors si desitgen realitzar alguna
intervenció al respecte.
Pren la paraula la regidora del grup municipal ERC, senyora GEMMA BISBAL i
manifesta: el que diré ara també serveix pel punt d’abans. Entre les paraules que va
pronunciar vostè, senyor Torné, a la sessió d’investidura va dir: “... vull reclamar a tots
els membres del Consistori i a la ciutadania un canvi d’actitud a favor del diàleg i de la
convivència, ja que sinó és molt difícil treballar...” . Pensem que els membres del
Consistori ¿¿¿ ???? i tots som els que hem de treballar. Amb aquest nomenament, no
s’està incitant ni el treball ni el diàleg. Si l’experiència passada era negativa, ¿¿ ??. No
penso que, en cap moment, el nostre representant no fes la seva la seva feina. Algunes
vegades, ¿¿ ?? que el President, no és mala experiència sinó que és feina i diàleg.
Entenem que hauríem d’estar representats ¿¿ ??.
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 del grup
municipal CiU, tres vots en contra dels regidors dels grups municipals ERC, GIPF i EV
i quatre abstencions dels regidors dels grups municipals PSC-PM i PP, i per tant, amb el
quòrum legal.

8. APROVAR ASSIGNACIONS MEMBRES ELECTES DE LA CORPORACIÓ.- El
Senyor SECRETARI dóna lectura de la part dispositiva de la següent proposta de
l’ALCALDIA:
ATÈS que la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim
local, en el seu article 75, segons redacció establerta per l’article 42 de la Llei de l’Estat
14/2000, de 29 de desembre, els articles 166 i següents 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 el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals , en els
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seus articles 13 i següents, estableixen que els membres de les Corporacions locals
tenen dret a percebre amb càrrec als seus Pressupostos retribucions i indemnitzacions.
a) Retribucions.
Tenen dret a percebre retribucions i a ser donats d’alta en el Règim General de la
Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials que
correspongui, els membres de les Corporacions locals per l’exercici dels seus càrrecs
quan els exerceixin amb dedicació parcial o exclusiva.
Correspon al Ple corporatiu, a proposta del seu President determinar, dins de la
consignació global continguda amb aquest propòsit en el Pressupost, la relació de
càrrecs de la Corporació que poden exercir en règim de dedicació parcial o exclusiva i,
per tant, amb dret a retribucions, així com les quantitats que corresponen a cadascun
d’ells atenent al seu grau de responsabilitat.
b) Indemnitzacions.
Tots els membres de la Corporació, inclosos els que exerceixen càrrecs en règim de
dedicació parcial o exclusiva, tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses
ocasionades per l’exercici del càrrec, quan siguin efectius, i prèvia justificació
documental, segons les normes d’aplicació general en les Administracions Públiques i
les que en aquest sentit aprovi el Ple. Tanmateix, els membres de la Corporació que no
tinguin dedicació parcial o exclusiva percebran assistències per la concurrència efectiva
a les sessions dels òrgans col·legiats que formen part, en la quantitat que determini el
Ple de la mateixa.
ATESES les peculiaritats de la gestió dels serveis públics prestats per aquesta
Administració, i, d’acord amb els preceptes legals abans incoats, i en base a l’article 69
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
AQUESTA Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ASSIGNAR a l’ALCALDE, en concepte de retribució per a l’exercici del
càrrec amb dedicació exclusiva, la quantitat de 49.500 €/anuals
Segon.- ESTABLIR el següent règim d’indemnitzacions als regidors sense dedicació
exclusiva, per temps de treball dedicat a la seva àrea, o bé, per assistència a sessions i
Comissions:
Per jornada completa
Per mitja jornada

90,15 €
45,07 €
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Tercer.- ASSIGNAR, als membres de la Corporació, per representació, les quanties
fixades en el grup 2n, de la normativa sobre indemnitzacions en el grup per raó del
servei (dietes), als funcionaris.
Si s’utilitza el vehicle de la seva propietat, es percebrà per despeses de
viatge,0,168283 €/km.
Quart.- ESTABLIR les assignacions econòmiques mensuals a favor dels grups
municipals que s’indiquen:
1.
2.

Convergència i Unió (CiU)

1.017,00 €

Partit dels Socialistes de Catalunya
Progrés Municipal (PSC-PM)

339,00 €

3.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

226,00 €

4.

Grup Independent s Progressistes de
les Franqueses (GIPF)

113,00 €

5.

Els Verds (EV)

113,00 €

6.

Partit Popular (PP)

113,00 €

Cinquè.- ABONAR les quantitats a que s’ha fet referència en els acords anteriors, amb
efectes del dia 4 de juliol de 2003.
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.
Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PM, senyor JOSÉ ANTONIO
PALOMINO i manifesta: voldria saber si, si s’ha fet algun càlcul del que significa això
anualment, en base a l’experiència d’altres anys i tenint en compte les dietes, etc.
El Senyor ALCALDE pregunta: es refereix a l’increment?
El regidor senyor PALOMINO contesta: en general.
El Senyor INTERVENTOR respon: depèn de la dedicació.
A continuació, la regidora del grup municipal, senyora GEMMA BISBAL demana: no
ho he sentit bé, em podria tornar a repetir l’import de les dietes?
El Senyor SECRETARI li respon: per jornada completa, 90,15 € i per mitja jornada,
45,07 €.
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La regidora senyora BISBAL diu: si no m’equivoco, el salari per dedicació exclusiva de
l’Alcalde és de 49.500 €/anuals
Acte seguit, el regidor del grup municipal GIPF, senyor JOSÉ JOAQUÍN GRAU
exposa: en este punto, nosotros quisiéramos distinguir principalmente dos apartados:
por un lado, las dietas que deben cobrar los regidores y, por otro lado, la asignación que
corresponde a los diferentes grupos políticos. En cuanto a las dietas correspondientes a
los regidores, vaya por delante que nadie como nosotros para valorar nuestro trabajo y
el sacrificio que en innumerables ocasiones debemos realizar, compaginando nuestro
deber como regidores con nuestras actividades laborales y personales, para poder
cumplir con la responsabilidad que nos corresponde y que, por vocación, realizamos
gustosamente. Indudablemente, es lógico que existan compensaciones económicas a
este tiempo que dedicamos. Sin embargo, ninguno de nosotros, exceptuando el Alcalde,
tiene dedicación exclusiva al Ayuntamiento sino que todos dedicamos a él,
principalmente, parte de nuestro tiempo libre. Bajo todas estas circunstancias,
consideramos que un aumento de dietas del sesenta y seis por ciento es totalmente
desmesurado y moralmente antiestético, atendiendo a la realidad económica de nuestro
Ayuntamiento. Por poner un ejemplo, un regidor que hace un mes cobrara ciento veinte
mil pesetas de media, como es el caso del equipo de gobierno, ahora pasará a cobrar
doscientas mil pesetas que es un sueldo bastante más alto inclusive de lo que cobra la
inmensa mayoría de los trabajadores. Y eso solamente por dedicar parte del tiempo libre
que le deje su trabajo para poder realizar algo que se supone que es vocacional. En
cuanto a las asignaciones que corresponden a los grupos políticos para su propia
autofinanciación, se ha cambiado el sistema que existía hasta ahora de forma que los
partidos con menos representación tendremos un cuarenta y seis por ciento menos de lo
que nos correspondería antes con el antiguo sistema. Y, en este caso, Convergencia
tendrá un cuarenta y siete por ciento más de lo que le correspondería hace un mes con la
misma representación que tenía antes. Lo cual, por ponerle algún calificativo, diría que
nos parece poco oportuno. En cualquier caso, hemos calculado que aproximadamente
durante esta legislatura este incremento global de dietas supondrá un gasto adicional a
nuestro Ayuntamiento de entre veintiocho y treinta millones de pesetas. Nosotros
quisiéramos que este gasto no se produjera y, por ello, proponemos buscar fórmulas
alternativas con los demás grupos políticos si realmente existe intención de diálogo.
El regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN GONTÁN manifesta: crec que hi
ha hagut un augment del sou de l’Alcalde, l’únic que té dedicació exclusiva, d’un divuit
per cent, i també dels regidors, en aquest cas, molt més. Nosaltres proposem que només
es pugi l’IPC acumulat d’aquests últims quatre anys que ha estat al voltant d’un quinze
per cent. I tal com està la situació econòmica del país, jo crec que no ens podem donar
per alegries, a més sabent que això ve dels impostos dels ciutadans.
A continuació, la regidora de l’àrea d’Hisenda senyora NÚRIA CLAVERIA exposa: en
quant al primer punt que s’ha tocat, el sou de l’Alcalde, s’ha valorat d’aquesta manera
perquè considerem que correspon per la dedicació exhaustiva que hi ha i, a més, ens
hem basat en les recomanacions de la Federació de Municipis que ens marca uns
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mínims i uns màxims i, tot i així, aquest sou està per sota dels mínims recomanats. A
més a més, fer palès que hi ha municipis similars al nostre on es poden comparar les
diferències de sou, així com les dietes i retribucions als regidors. En quant a les dietes,
el que hem fet simplement ha estat actualitzar-les perquè, com tots sabeu, des de l’any
1995 no es tocaven aquestes dietes i, a més, tenint en compte i en consideració que som
un dels municipis que no té regidors a plena dedicació, exclusivament només hi ha
l’Alcalde, però tots hi volem dedicar el màxim esforç possible, hem pensat que no era
oportú ni adequat tenir membres a plena dedicació per no carregar l’estructura fixa, però
hem pensat que havíem de tenir unes dietes suficientment adequades per tal de retribuir
la feina feta, no una plena ni mitja dedicació però sí les hores dedicades. En quant a la
distribució dels imports mensuals per grups, això sí que m’agradaria que us ho
comentés el Francesc Colomé, tot i així, és molt simple: hi ha un pressupost tancat, hi
ha una quantitat establerta d’aquí a final d’any i, simplement, s’ha fet un càlcul
proporcional amb el nombre de regidors que ha tret cada partit.
Acte seguit, el regidor de les àrees d’Obres, Serveis i Medi Ambient i Planificació i
Relacions Col·lectives, senyor FRANCESC COLOMÉ manifesta: jo, senzillament,
complimentaré una mica la informació que us ha donat la Núria. Davant meu hi ha el
paper de data 4 de juliol, Catalunya Municipal, que posa: “Orientacions retributives
actualitzades pels càrrecs electes locals” on la Federació de Municipis, la qual entenem
que és dins d’una òrbita d’ajuntaments d’esquerra (inclou Esquerra Republicana, Partit
dels Socialistes), fa una sèrie de recomanacions atenent el número d’habitants. Pel que
fa a ciutats o pobles de deu mil a vint-i-cinc mil habitants, diu que el sou de l’alcalde ha
d’estar entre cinquanta-tres mil cinc-cents cinquanta-quatre euros i cinquanta-cinc mil
vint-i-tres euros. Estem parlant que l’Alcalde de les Franqueses, d’un poble de quinze
mil habitants, la tercera població del Vallès Oriental, cobra quaranta-nou mil cinc-cents
euros, és a dir, per sota del mínim que diu la Federació: cinquanta-tres mil cinc-cents
cinquanta-quatre euros. Això queda bastant clar i, si voleu, pels incrèduls, us donaré
còpia de les orientacions que fa la Federació de Municipis. (És que he sentit algun
“oh!” d’incredulitat entre la gent). Dir també que, per exemple, un alcalde republicà
d’un municipi proper, està en cinquanta-tres mil cinc-cents euros, és un poble amb mil i
escaig d’habitants menys que nosaltres. I, a més, amb certes dedicacions exclusives. Pel
que fa a les assignacions als grups, us he de dir que hem fet un càlcul de tot el que
estava pressupostat aquest any, ho hem dividit per disset regidors i ho hem multiplicat
pels regidors que correspon. Per tant, és absolutament proporcional. Ara bé, estem
oberts a que cada grup polític, quan negociem els pressupostos al mes de setembre o
octubre, ens presenti propostes i que en parlem, atenent sempre a criteris de
proporcionalitat.
Intervé el regidor senyor GRAU manifestant: yo querría contestar al señor Francesc
Colomé. Yo ya tengo esa copia que dice y si sigue leyendo más abajo, porque no lo ha
leído todo, la Federación de Municipios dice que: “...las asignaciones económicas a
favor de los grupos municipales mediante una cuantía mínima por grupo y otra
adicional por regidor..” . Esto no lo habéis tenido en cuenta a la hora de valorar y, por
eso, los grupos que tenemos menos representación, también tenemos menos asignación.

Ple 17 07 03-19

Por otro lado, nosotros consideramos que un regidor que no tiene dedicación exclusiva
o plena no puede cobrar estas cantidades.
Acte seguit, fa acta de presència el cap de la Policia Local dient: tenemos una
activación de alarma nivel 3, creo que es importante que estén informados.
El Senyor ALCALDE demana disculpes per la interrupció, anunciant que es reprèn la
sessió.
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: argumentar que no és que el Senyor Alcalde
no es mereixi aquest sou, jo crec que se’l mereix perquè té dedicació exclusiva i ha de
viure, és evident. Els Verds, el que no entenem és aquest increment de més enllà de
l’IPC acumulat perquè, insisteixo de nou, la situació econòmica general no està com per
tirar coets. I, per tant, crec que les arques municipals no han d’incrementar aquesta
pressió al ciutadà i, una manera de fer-ho, a tall d’exemple, per una qüestió simplement
moral, és no pujar-ho més enllà de l’IPC, fins i tot pel que fa a les dietes dels regidors.
I en quant a l’assignació als grups municipals, el criteri que s’ha agafat entenem que és
perquè hi ha un paquet establert al Pressupost, però agafo la paraula al senyor Colomé
de tornar a discutir-ho a l’hora d’elaborar els Pressupostos del proper any.
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per nou vots a favor dels regidors del grup
municipal CiU, quatre vots en contra dels regidors dels grups municipals ERC, GIPF,
EV i PP, tres abstencions dels regidors del grup municipal PSC-PM, i per tant, amb el
quòrum legal.

9. DONAR COMPTE DECRETS ALCALDIA.- Per part del senyor SECRETARI es
procedeix a donar lectura de la part dispositiva dels següents Decrets de l’Alcaldia:
• Decret de l’Alcaldia núm. 1043/2003 de 4 de juliol
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 4 de juliol de
2003, 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;
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
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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:
•
•
•
•
•
•
•

URBANISME
CULTURA I EDUCACIÓ
GOVERNACIÓ
OBRES, SERVEIS I MEDI AMBIENT
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
ESPORTS
BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT
I SANITAT
• HISENDA
• PLANIFICACIÓ I RELACIONS
COL·LECTIVES

JOSÉ RAMÍREZ ALAYA
RAMON COMA DOSRIUS
JOAQUIM MÉNDEZ ORTÍZ
FRANCESC COLOMÉ TENAS
FERRAN JIMÉNEZ MUÑÓZ
JOSEP Ma. DIA GRAU
ROSA CO LOMÉ SOLER
NÚRIA CLAVERIA SOLER
FRANCESC COLOMÉ TENAS

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.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió que celebri.
• Decret de l’Alcaldia núm. 1044/2003 de 4 de juliol
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 4 de juliol de
2003, en la que hi va haver la proclamació d’Alcalde.
ATÈS el què disposa l’apartat 2 de l’article 21 i l’apartat 3 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 55 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya; l’apartat 3 de l’article 41 i l’apartat 1 de
l’article 46 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
39 del Reglament orgànic municipal;
EN ÚS de les facultats que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- NOMENAR tinents d’Alcalde als regidors següents:
Primer tinent d’Alcalde:
Segon tinent d’Alcalde:
Tercer tinent d’alcalde:
Quart tinent d’alcalde:
Cinquè tinent d’alcalde:

JOSEP Ma. DIA GRAU
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ
FRANCESC COLOMÉ TENAS
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA
RAMON COMA DOSRIUS

Els tinents d’alcalde com a tal, els correspondrà substituir a aquesta Alcaldia en la
totalitat de les seves funcions, i per l’ordre del seu nomenament, en els casos
d’absència malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves
atribucions.
Segon.- LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN, celebrarà sessió constitutiva el
proper dia deu de juliol a les vuit del vespre, de conformitat amb el que disposa
l’apartat 1 de l’article 112 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.
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera
sessió que celebri.
Quart.- PUBLICAR-LA en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva
efectivitat des del dia següent de la data en que ha estat dictada..
Cinquè.- NOTIFICAR -LA als regidors designats.
• Decret de l’Alcaldia núm. 1062/2003 de 4 de juliol
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.
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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 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 de data 4 de juliol de 2003, va assignar
la direcció política de l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient al tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el senyor FRANCESC COLOMÉ TENAS, tinent d’alcalde
responsable de la direcció política de l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient, 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 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 d’obres Serveis i
Medi Ambient, es pot interposar recurs administratiu ordinari 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.
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• Decret de l’Alcaldia núm. 1063/2003 de 4 de juliol
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 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 de data 4 de juliol de 2003, va assignar
la direcció política de l’Àrea de Governació al regidor JOAQUÍM MÉNDEZ ORTIZ.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el senyor JOAQUÍM MENDEZ ORTIZ, regidor de l’Àrea de
Governació, 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 Governació, es pot
interposar recurs administratiu ordinari 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.
• Decret de l’Alcaldia núm. 1064/2003 de 4 de juliol
ATÈS que els Ajuntaments tenen potestats sancionadores sobre les infraccions que es
regulen al títol 6, capítol III, secció 1, article 206 i següents de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’Urbanisme.
ATÈS que l’article 214 de la Llei 2/2002, de 14 de març, 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 de data 4 de juliol de 2003, va assignar
la direcció política de l’Àrea d’Urbanisme al tinent d’alcalde JOSÉ RAMÍREZ
ALAYA.
EN ÚS de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el senyor JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, tinent d’alcalde
responsable de la direcció política de l’Àrea d'Urbanisme, les competències
sancionadores atribuïdes a aquesta Alcaldia, pel que fa a infraccions de les normes
urbanístiques contemplades en la Llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme.
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 d'Urbanisme.
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin, pel tinent d’alcalde d’Urbanisme, es
pot interposar recurs administratiu ordinari davant d’aquesta Alcaldia, en els casos i
formes previstes reglamentàriament.
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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.
• Decret de l’Alcaldia núm. 1066/2003 de 4 de juliol
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.
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, el Tinent d’Alcalde,
RAMON COMA DOSRIUS, responsable de la direcció política de l’Àrea de Cultura i
Educació.
Segon.- NOMENAR Vice-presidenta del Patronat Municipal de Cultura, la regidora
ROSA COLOMÉ SOLER, responsable de la direcció política de l’Àrea de Benestar
Social, Joventut i Sanitat
Tercer.- NOTIFIQUIS a les persones interessades
• Decret de l’Alcaldia núm. 1067/2003 de 4 de juliol
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,
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RESOLC:
Primer.- NOMENAR President del Patronat Municipal d’Esports, el Tinent d’Alcalde,
JOSEP Ma. DIA GRAU, responsable de la direcció política de l’Àrea d’Esports.
Segon.- NOMENAR Vice-president del Patronat Municipal d’Esports, el Tinent
d’Alcalde, FRANCESC COLOMÉ TENAS, responsable de la direcció política de
l’Àrea d’Obres, Serveis i Medi Ambient.
Tercer.- NOTIFIQUIS a les persones interessades.
• Decret de l’Alcaldia núm. 1091/2003 de 4 de juliol
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del 4 de juliol de 2003, 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
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 Comissió Municipal de Govern les següents competències:
A) En matèria d’urbanisme i activitats
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1. L’aprovació dels instruments de planejament en desenvolupament del Pla General
d’Ordenació Urbana, d’acord amb la Llei 2/2002, de 14 de març, 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 Comissió Municipal de Govern les següents aprovacions:
a. L’aprovació inicial dels plans parcials
b. L’aprovació inicial dels plans parcials de delimitació de sòl urbanitzable
no delimitat
c. L’aprovació inicial dels plans especials de qualsevol naturalesa
d. L’aprovació inicial de catàlegs
e. L’aprovació inicial de plans de millora urbana
f. L’aprovació inicial dels estudis de detall que en el seu cas es tramitin
d’acord amb el PGOU
2. L’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística
3. L’aprovació inicial i provisional dels plans parcials del sector d’urbanització
prioritària
4. L’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització
5. L’aprovació dels sistemes d’actuació urbanística , i en especial els projectes de
reparcel·lació, a la forma prevista en l’article 119 i següents de la Llei 2/2002
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 a que fa referència l’article 130 de la Llei 2/2002, 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 els article 129 fins el
132 de la Llei 2/2002.
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 l’article 113, en relació amb l’article 115 de la Llei
2/2002.
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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
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 Comissió Municipal de Govern.
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.
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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 Comissió Municipal de Govern.
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
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 Comissió 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
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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 Comissió 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 Comissió 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 Comissió de Govern.
7.

De conformitat amb allò que estableix la disposició addicional novena del Reial
decret 1098/2001, per la qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, també es delega a favor de la
Comissió 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.
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-

-

-

-

-

-

-

La facultat senyalada a l’apartat 1 de l’article 27 de l’esmentat Reial
decret, per a resoldre les al·legacions formulades pels licitadors davant
la Mesa de contractació, referent a la proposta d’adjudicació, als casos
de proposta de la mateixa a la proposició econòmica de preu més baix o
econòmicament més avantatjosa per la corporació.
La facultat de direcció, inspecció i controlen l’execució i modificació de
qualsevol tipus de contracte.
La facultat per exigir l’adopció de les mesures concretes per a
aconseguir o restablir el bon ordre a l’execució de qualsevol tipus de
contracte en la forma pactada.
La facultat per procedir, en els contractes que tinguin programa de
treball, els acords necessaris per a reajustar les anualitats; així com
reajustar els nous imports anuals i l’aprovació del nou programa de
treball resultant.
La facultat per acordar la redacció d’un estudi informatiu o
avantprojecte, als casos del contractes d’obres, quan a la mateixa
concorrin especials circumstàncies determinades per la seva magnitud,
complexitat o llarg termini d’execució, així com determinar el contingut
i extensió del mateix.
La facultat per a l’aprovació dels estudis informatius i avantprojectes,
d’acord amb l’article 123 del Reglament que desenvolupa la Llei de
contractes de les administracions públiques.
La facultat per suspendre l’inici dels contractes d’obres als supòsits
previstos a l’apartat 4 de l’article 139 del Reial decret 1098/2001.
La facultat per atorgar les llicències i autoritzacions de la competència
plenària que sigui necessària per a l’execució dels contractes.
Les facultats senyalades a l’apartat 2 de l’article 144 en referència als
programes de treball a presentar pel contractista d’obres.
La facultat per acordar la devolució anticipada dels abonaments a
compte per material acopiats en els contractes d’obra i a proposta de la
direcció de l’obra.
La facultat per aprovar les propostes del director de les obres, quan
durant l’execució de la mateixa, fos necessària l’execució d’unitats
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 Comissió 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
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ordinaris i en cap cas, excedeixi de 3.005.060,52 €. Dita adquisició comprendr à 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
€ia
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
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 Comissió 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.
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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, 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 Comissió 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
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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 Comissió 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.
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 Comissió de Govern.
I) En matèria de sentencies judicials
Delegar a la Comissió 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 Comissió 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 Comissió de
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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 Comissió 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
Comissió 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 Comissió 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 Comissió 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 Comissió de Govern per delegació de l’Alcaldia, així com la
rectificació d’errades de fet, aritmètics o mecanogràfics, previst en l’apartat 1
l’article 105 del mateix text legal.
5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per
l’execució de les competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació
vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Comissió 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
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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.
No es produeix cap intervenció en aquest apartat.
No havent-hi més assumptes per tractar, el Senyor ALCALDE aixeca la sessió, de la
què s’estén la present ACTA, la qual després de llegida i trobada de conformitat, és
signada pel que hi ha intervingut, i de què com a SECRETARI, CERTIFICO.

