- PROPOSTA D’ACORD -

1.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE

PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Atès que l’art. 38 del ROFRJEL, aprovat per RD 2568/86, estableix que dins
dels 30 dies següents als de la sessió constitutiva, l’alcaldia convocarà
sessió extraordinària del Ple de la Corporació a fi de resoldre, entre d’altres,
sobre la periodicitat de les sessions del Ple.
Atès l’establert per l’article 33 del Reglament Orgànic Municipal pel que fa a
la periodicitat de la celebració de les sessions plenàries.

Es proposa l’adopció del següent acord:

- Mantenir la periodicitat de les sessions plenàries establerta a l’article 33
del Reglament Orgànic Municipal, que tot seguit es transcriu:
“El Ple celebra sessió ordinària l’últim dijous de cada mes a les 19 hores.
Cas que l’últim dijous de mes sigui festiu, es canviarà la data de celebració
però mantenint el seu caràcter ordinari .Els mesos d’agost i desembre no
es celebrarà sessió ordinària
si bé podran celebrar-se les sessions
extraordinàries que procedeixin.
No obstant l’assenyalat al paràgraf anterior, l’Alcaldia podrà variar el dia de
celebració, respectant-ne la periodicitat, quan hi concorrin causes
justificades, prèvia consulta a la Junta de Portaveus .
El Ple té sessió extraordinària quan així ho decideixi el/la President/a o ho
sol·liciti la quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la
Corporació, sense que cap regidor/a pugui sol·licitar més de tres
anualment..”

Palau-solità i Plegamans, 26 de juny de 2015

- PROPOSTA D’ACORD -

2.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
PERMANENT.
PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Atès que l’art. 38 del ROFRJEL, aprovat per RD 2568/86 estableix que dins
dels 30 dies següents als de la sessió constitutiva, l’alcaldia convocarà
sessió extraordinària del Ple de la Corporació a fi de resoldre entre d’altres
sobre la creació i composició de les Comissions Informatives Permanents.
Atès que la normativa estableix que el número i denominació de les
Comissions Informatives es decidirà mitjançant acord adoptat pel Ple.
Atès que en els mateixos termes es pronuncia l’article 65.2 del Reglament
Orgànic Municipal que estableix que “correspondrà al Ple la designació de
les comissions informatives que s’hagin de constituir, com també la seva
modificació”.
Atès que no hi ha res al respecte del seu número, pel que no hi ha objecció
a la possibilitat de creació d’una sola Comissió Informativa, que tindrà per
objecte l’estudi i dictamen obligatori dels assumptes sotmesos a
coneixement del Ple de l’Ajuntament i a la Junta de Govern Local quan actuï
per delegació plenària d’interès general.
Atès que pel que fa a la composició de les Comissions Informatives l’article
65 del Reglament Orgànic Municipal assenyala que correspondrà al Ple la
designació del nombre i la denominació de les comissions informatives que
s’hagin de constituir, com també la seva modificació i que correspondrà al
Ple la seva variació i el nombre dels seus components indicant-se a
l’apartat 3 de l’esmentat article que “tots els grups municipals o llistes
electorals i en el seu cas, regidors/es no adscrits, representats a
l’ajuntament tindran lliure accés a les Comissions Informatives en el
número i representació que considerin oportú”.

Es proposa l’adopció del següent acord:

Primer.- Crear una única Comissió Informativa Permanent, sent la seva
composició l’establerta a l’article 65 del Reglament Orgànic Municipal i
conforme als termes en ella assenyalats tenint accés a ella tots els grups
municipals o llistes electorals, i en el seu cas regidors/es no adscrits/es
representats a l’Ajuntament

Segon.- Pel que fa a la fixació del dia de celebració de la Comissió
Informativa Permanent, es procedirà conforme a l’indicat a l’article 66 del
Reglament Orgànic Municipal que estableix que “es celebraran les seves
sessions amb periodicitat mensual el dijous anterior a l’últim dijous de cada
mes a les 20 hores en sessions ordinàries i extraordinàries quan així ho
disposi el/la seu President/a o bé ho demani la quarta part almenys (dels
membres de la Comissió). Cas que el dijous previst per la celebració de la
sessió ordinària sigui festiu, es canviarà la data de celebració però
mantenint el seu caràcter ordinari. Els mesos d’agost i desembre no es
celebrarà sessió ordinària si bé
podran celebrar-se les sessions
extraordinàries que procedeixin.
No obstant l’assenyalat al paràgraf anterior, l’Alcaldia podrà variar el dia de
celebració, respectant-ne la periodicitat, quan hi concorrin causes
justificades, prèvia consulta a la Junta de Portaveus.”

Palau-solità i Plegamans, 26 de juny de 2015

- PROPOSTA D’ACORD -

3.- DELEGACIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015 de 30 de maig, el passat 24 de maig de 2015 i constituït el nou
Ajuntament, i amb l’objecte de donar una major celeritat i eficàcia en
l’actuació municipal, aquesta Alcaldia considera necessari en ús de les
facultats que confereix a l’Ajuntament l’article 22.4.b) de la Llei 7/85 i
52.4 del DL 2/2003, on es regulen les competències plenàries que tenen
caràcter delegable, així com aquelles que no poden ser objecte de
delegació.
Atès que així mateix, l’establiment i la modificació de preus públics
correspon al Ple de la Corporació si bé aquest òrgan pot delegar en la Junta
de Govern Local, conforme a allò autoritzat per l’article 47.1 del text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que per tant no ha estat modificada la possibilitat de fixar preus
públics per part de la Junta de Govern Local i que del context actual de la
norma cal entendre que els preus públics resultants del nou article 41 del
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals tindran un caràcter
merament residual i només es satisfaran per sol·licitants de serveis o
activitats pels quals és totalment voluntària la seva recepció.
Atès que raons en ordre a una major agilitat administrativa i burocràtica
recomanen la necessitat de delegar la modificació d’aquests preus públics
de característiques i costos sovint canviants, que permetin d’alguna
manera, una ràpida adaptació a les circumstàncies del moment .
Considerant que aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga la
legislació vigent, ha procedit a la designació dels membres de la Junta de
Govern Local mitjançant Resolució de data 26 de juny de 2015.
Atès que l’article 57 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
assenyala que “la delegació d’atribucions del Ple a favor de la Junta de

Govern Local requereix l’acord adoptat per
majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació”.

Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS

PRIMER.1. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions assenyalades al Ple
per l’article 52.2 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,
apartats k), m), i o) que tot seguit es transcriuen :
k) Exercir les actuacions administratives i judicials, i també declarar la
lesivitat dels actes administratius emanats del òrgans de l’ajuntament, en
matèries de la competència respectiva .
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantitat acumulada de les
quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris
del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan
l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15%
dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de
conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
o) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els
pressupostos.
2. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions assenyalades al Ple
per la Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011 d 14
de novembre.

SEGON.- Delegar en la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament
l’exercici de les següents atribucions:
- La modificació dels preus públics.
TERCER.- Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a
l’adopció de l’acord, sense perjudici de la seva publicació en el BOP i tindran
caràcter indefinit, sens perjudici de la facultat d’avocació del Ple.

Palau-solità i Plegamans, 26 de juny de 2015

- PROPOSTA D’ACORD -

4.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUIN DE COMPETÈNCIA DEL PLE.
Tot donant compliment a l'establert per l'article 38, apartat c) del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86,

Es proposa l’adopció del següent acord:

- Aprovar la representació de l’Ajuntament que tot seguit s’indica en els
següents òrgans col·legiats:

ÒRGANS SUPRAMUNICIPALS

- Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Consell General
1 representant: TERESA PADRÓS CASAÑAS
1 substitut: LAURA NAVARRO CEBALLOS

- Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. (Art.7.3
estatuts)
Consell Plenari
1 representant: LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA
1 substitut: JOSÉ LUIS HERAS MARCOS

- Consorci de Turisme del Vallès
Occidental. ( Art.10 estatuts)
Consell General
1 vocal: JAUME OLIVERAS MALLA
1 suplent: MIQUEL ROVIRA BADIA

- Consorci Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs. (Art.9
estatuts )
Consell Plenari
2 representants: TERESA PADRÓS CASAÑAS
LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA
Comissió Executiva
1 representant:

TERESA PADRÓS CASAÑAS

- Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la
Demarcació de Sabadell. ( Art.11 estatuts)
Ple del Consorci
2 representants: TERESA PADRÓS CASAÑAS
MARC SANABRIA ROBLEDO

- Consorci per a la Normalització Lingüística.
1 representant: JORDI PUJOL LOZANO

-

Consorci de Comunicació Local. (Art. 11 estatuts)

1 representant: MARC SANABRIA ROBLEDO

- Consorci per la Defensa Conca del Riu Besòs . (Art.8 estatuts)
1 representant: CARME SANZ CABERO

- Consorci Local per al desenvolupament de les xarxes de
telecomunicacions i les noves tecnologies, LOCALRET. (Art. 13
estatuts)
1 representant: CARME SANZ CABERO

- Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibiliat
1 representant: JOSÉ LUIS HERAS MARCOS

ÒRGANS MUNICIPALS

- Consell Municipal d’Escoles Bressol.
Presidenta: CARME CABEZA NIETO

Vocals:
Regidora delegada: CARME SANZ CABERO
Regidora delegada : LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA
4 regidors en forma proporcional al núm. de regidors de cada grup
municipal:
MARC SANABRIA ROBLEDO (PSC-CP)
JORDI PUJOL LOZANO (CiU)
ÀNGELS MARCUELLO MARTÍNEZ (ICV-E)
JUAN MARTÍNEZ NIETO (C’s)

- Consell Municipal de Seguretat
Ciutadana.
Presidència: TERESA PADRÓS CASAÑAS
Vice-presidència nomenada per l’alcaldia: CARME SANZ CABERO

Vocals – 1 regidor de cada grup municipal
MARC SANABRIA ROBLEDO (PSC-CP)
JAUME OLIVERAS MALLA CiU)
JOSÉ LUIS HERAS MARCOS (GANEMOS)
JUAN MARTÍNEZ NIETO (C’s)
JORDI PLAZA NUALART (ERC-AM)
M. ÀNGELS MARCUELLO MARTÍNEZ (ICV—E)
JORDI MÉNDEZ CORDOBÉS (CUP-CAV-PA)
MERCEDES RODRÍGUEZ BAEZA (PP)

- Consell Assessor del Comerç i del Consum.
President: Regidor de comerç i turisme
JAUME OLIVERAS MALLA
Vice-presidenta: Regidora delegada
CARME CABEZA NIETO

Vocals – 1 representant per cada grup polític
MIQUEL ROVIRA BADIA (PSC-CP)
LAURA NAVARRO CEBALLOS (CiU)
LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA (GANEMOS)

JUAN MARTÍNEZ NIETO (C’s)
JORDI PLAZA NUALART (ERC-AM)
M. ÀNGELS MARCUELLO MARTÍNEZ (ICV—E)
JORDI MÉNDEZ CORDOBÉS (CUP-CAV-PA)
MERCEDES RODRÍGUEZ BAEZA (PP)

Consell Escolar Municipal.
President: Regidor delegat:
MARC SANABRIA ROBLEDO

Vocal: Regidor d’Educació
CARME CABEZA NIETO

4 regidors - en forma proporcional a regidors de cada grup
JORDI PUJOL LOZANO (CiU)
LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA (GANEMOS)
JUAN MARTÍNEZ NIETO (C’s)
– Curs escolar 2015-2016
MERCEDES RODRÍGUEZ BAEZA (PP)
– Curs escolar 2015-2016
ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO (C’s)
– Curs escolar 2016-2017
M. ÀNGELS MARCUELLO MARTÍNEZ (ICV-E)
– Curs escolar 2016-2017

JORDI MÉNDEZ CORDOBÉS (CUP-CAV-PA)
– Curs escolar 2017-2018
M. ÀNGELS MARCUELLO MARTÍNEZ (ICV-E)
– Curs escolar 2017-2018 període setembre – desembre 2017
JORDI PLAZA NUALART (ERC-AM)
– Curs escolar 2017-2018 període gener – juny 2018
JORDI PLAZA NUALART (ERC-AM)
- Curs escolar 2018-2019
JORDI MÉNDEZ CORDOBÉS (CUP-CAV-PA)
- Curs escolar 2018-2019 període setembre – desembre 2018
MERCEDES RODRÍGUEZ BAEZA (PP)
- Curs escolar 2018-2019 període gener – juny 2019

- Consell Municipal de Salut.
President: Regidora delegada de Sanitat
CARME CABEZA NIETO

7 Vocals - en forma proporcional al núm. de regidors que tingui cada
municipal i designats pel Ple a proposta de cada grup.
CARME SANZ CABERO (PSC-CP)
JORDI PUJOL LOZANO (CiU)
JOSÉ LUIS HERAS MARCOS (GANEMOS)
MERCEDES RODRÍGUEZ BAEZA (PP)
JORDI PLAZA NUALART (ERC-AM)
ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO (C’s)
JORDI MÉNDEZ CORDOBÉS (CUP-CAV-PA)

grup

Consell Municipal de Comunicació
President: Regidor delegat de Comunicació
MARC SANABRIA ROBLEDO
Vice-presidenta nomenada per l’alcaldia:
CARME CABEZA NIETO

Vocals: 1 representant per cada grup polític
CARME SANZ CABERO (PSC-CP)
JAUME OLIVERAS MALLA (CiU)
JOSÉ LUIS HERAS MARCOS (GANEMOS)
ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO (C’s)
JORDI PLAZA NUALART (ERC-AM)
M. ÀNGELS MARCUELLO MARTÍNEZ (ICV—E)
JORDI MÉNDEZ CORDOBÉS (CUP-CAV-PA)
MERCEDES RODRÍGUEZ BAEZA (PP)

Consell Municipal d’Esports
a) President/a: L’alcalde/essa, que serà president/a del Consell.
TERESA PADRÓS CASAÑAS
b) Vicepresident: El regidor d’Esports, en qui l’alcaldessa podrà delegar la
presidència.

MIQUEL ROVIRA BADIA

c) Vocals:
- Un/a regidor/a de cada grup municipal de l’Ajuntament.
MARC SANABRIA ROBLEDO (PSC-CP)
LAURA NAVARRO CEBALLOS (CiU)
JOSÉ LUIS HERAS MARCOS (GANEMOS)
ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO (C’s)
JORDI PLAZA NUALART (ERC-AM)
M. ÀNGELS MARCUELLO MARTÍNEZ (ICV—E)
JORDI MÉNDEZ CORDOBÉS (CUP-CAV-PA)
MERCEDES RODRÍGUEZ BAEZA (PP)

ALTRES ÒRGANS
- Entitat de Conservació del Polígon Industrial Riera de Caldes
TERESA PADRÓS CASAÑAS

- Associació Defensa Forestal
LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA

Palau-solità i Plegamans, 26 de juny de 2015

- PROPOSTA D’ACORD -

5.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN
MATÈRIA DE NOMENAMENTS DE TINENTS D'ALCALDE, MEMBRES DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, AIXÍ COM DE LES DELEGACIONS
CONFERIDES PER L'ALCALDIA.
Per part de la Secretària de la Corporació, Sra. M. Assumpció Rodríguez
Marín, s’explica el contingut d’aquest punt, procedint a la lectura de les
següents Resolucions de l’Alcaldia, restant els regidors presents
assabentats:
<<
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Un cop celebrades les Eleccions Locals, convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 de maig de 2015 i constituït el nou
Ajuntament i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les seves facultats, que li
confereixen els articles 21.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
demés legislació concordant, procedir a l'establiment d'un règim de delegació de
competències de caràcter especial en favor dels regidors que més endavant
s’esmenten, se’ns defecte que més endavant se’ls pugui atribuir altres delegacions
o que es puguin fer noves delegacions a altres regidors.
Considerant que de conformitat amb la legislació a la que s'ha fet referència
anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions
sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en els quals es regulen les competències que no poden ser
objecte de delegació.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides
HA RESOLT:
PRIMER .- Efectuar a favor del regidor que a continuació es relaciona delegació
específica que compren la direcció i gestió dels assumptes de la respectiva àrea.

REGIDOR

DELEGACIÓ

MIQUEL ROVIRA BADIA

Esports

SEGON.- La delegació efectuada a favor de l’esmentat regidor al que anteriorment
s’ha fet referència comportarà tant la facultat de direcció dels assumptes
corresponents de la respectiva Àrea, com els aspectes relatius a la seva gestió,
concretats en l’estudi, proposta i execució de la matèria relacionada amb l’àmbit en
concret. Aquesta delegació no portarà inherent cap facultat resolutòria,
circumscrivint-se les funcions a allò indicat a l’anterior apartat.
TERCER.- Les atribucions delegades es deuran exercir en els termes i dins dels
límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars
en altre òrgan o regidor.
QUART.- L’esmentada delegació, de conformitat amb allò disposat per l'article 44
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, tindran efecte des del dia
següent a la data de notificació d'aquest Decret als Regidors afectats i tindran
caràcter indefinit, sense perjudici de la facultat d'avocació d'aquesta Alcaldia.
CINQUÈ.- Notificar aquesta Resolució al Regidor afectat, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita si dins del termini de les 24 hores següents
no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.
SISÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta Resolució en la primera sessió que tingui lloc
i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí d'Informació
Municipal, en compliment d'allò disposat per l'article 44.2 del text legal abans
esmentat.
Palau-solità i Plegamans, 13 de juny de 2015

L’alcaldessa
Teresa Padrós Casañas

Davant meu
La secretària
M. Assumpció Rodríguez Marín

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Un cop celebrades les Eleccions Locals, convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 de maig de 2015 i constituït el nou
Ajuntament i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació

municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les seves facultats, que li
confereixen els articles 21.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
demés legislació concordant, procedir a l'establiment d'un règim de delegació de
competències de caràcter especial en favor dels regidors que més endavant
s’esmenten, se’ns defecte que més endavant se’ls pugui atribuir altres delegacions
o que es puguin fer noves delegacions a altres regidors.
Considerant que de conformitat amb la legislació a la que s'ha fet referència
anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions
sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en els quals es regulen les competències que no poden ser
objecte de delegació.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides
HA RESOLT:
PRIMER .- Efectuar a favor de la regidora que a continuació es relaciona delegació
específica que compren la direcció i gestió dels assumptes de la respectiva àrea.

REGIDOR

DELEGACIÓ

M. CARME CABEZA NIETO

Educació i Escoles Bressol

SEGON.- La delegació efectuada a favor de l’esmentada regidora al que
anteriorment s’ha fet referència comportarà tant la facultat de direcció dels
assumptes corresponents de la respectiva Àrea, com els aspectes relatius a la seva
gestió, concretats en l’estudi, proposta i execució de la matèria relacionada amb
l’àmbit en concret. Aquesta delegació no portarà inherent cap facultat resolutòria,
circumscrivint-se les funcions a allò indicat a l’anterior apartat.
TERCER.- Les atribucions delegades es deuran exercir en els termes i dins dels
límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars
en altre òrgan o regidor.
QUART.- L’esmentada delegació, de conformitat amb allò disposat per l'article 44
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, tindran efecte des del dia
següent a la data de notificació d'aquest Decret als Regidors afectats i tindran
caràcter indefinit, sense perjudici de la facultat d'avocació d'aquesta Alcaldia.

CINQUÈ.- Notificar aquesta Resolució a la Regidora
afectada, entenent-se acceptada la competència delegada de forma tàcita si dins
del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la
delegació.
SISÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta Resolució en la primera sessió que tingui lloc
i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí d'Informació
Municipal, en compliment d'allò disposat per l'article 44.2 del text legal abans
esmentat.
Palau-solità i Plegamans, 17 de juny de 2015
L’alcaldessa
Teresa Padrós Casañas

Davant meu
La secretària
M. Assumpció Rodríguez Marín

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Un cop celebrades les Eleccions Locals, convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 de maig de 2015 i constituït el nou
Ajuntament i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les seves facultats, que li
confereixen els articles 21.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
demés legislació concordant, procedir a l'establiment d'un règim de delegació de
competències de caràcter especial en favor dels regidors que més endavant
s’esmenten, se’ns defecte que més endavant se’ls pugui atribuir altres delegacions
o que es puguin fer noves delegacions a altres regidors.
Considerant que de conformitat amb la legislació a la que s'ha fet referència
anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions
sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en els quals es regulen les competències que no poden ser
objecte de delegació.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides
HA RESOLT:
PRIMER.- Efectuar a favor de la regidora que a continuació es relaciona delegació
específica que compren la direcció i gestió dels assumptes de la respectiva àrea.
REGIDOR

DELEGACIÓ

M. CARME SANZ CABERO

Via Pública, Mobilitat, Parcs i Jardins,
Gent Gran i Festes Populars

EGON.- La delegació efectuada a favor de l’esmentada regidora al que anteriorment
s’ha fet referència comportarà tant la facultat de direcció dels assumptes
corresponents de la respectiva Àrea, com els aspectes relatius a la seva gestió,
concretats en l’estudi, proposta i execució de la matèria relacionada amb l’àmbit en
concret. Aquesta delegació no portarà inherent cap facultat resolutòria,
circumscrivint-se les funcions a allò indicat a l’anterior apartat.
TERCER.- Les atribucions delegades es deuran exercir en els termes i dins dels
límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars
en altre òrgan o regidor.
QUART.- L’esmentada delegació, de conformitat amb allò disposat per l'article 44
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, tindran efecte des del dia
següent a la data de notificació d'aquest Decret als Regidors afectats i tindran
caràcter indefinit, sense perjudici de la facultat d'avocació d'aquesta Alcaldia.
CINQUÈ.- Notificar aquesta Resolució a la Regidora afectada, entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita si dins del termini de les 24
hores següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.
SISÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta Resolució en la primera sessió que tingui lloc
i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí d'Informació
Municipal, en compliment d'allò disposat per l'article 44.2 del text legal abans
esmentat.

Palau-solità i Plegamans, 17 de juny de 2015
L’alcaldessa
Teresa Padrós Casañas

Davant meu
La secretària
M. Assumpció Rodríguez Marín

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Un cop celebrades les Eleccions Locals, convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 de maig de 2015 i constituït el nou
Ajuntament i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació
municipal, aquesta Alcaldia considera

necessari, en ús de les seves facultats, que li confereixen els articles 21.3 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i demés legislació concordant, procedir a
l'establiment d'un règim de delegació de competències de caràcter especial en favor
dels regidors que més endavant s’esmenten, se’ns defecte que més endavant se’ls
pugui atribuir altres delegacions o que es puguin fer noves delegacions a altres
regidors.
Considerant que de conformitat amb la legislació a la que s'ha fet referència
anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions
sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en els quals es regulen les competències que no poden ser
objecte de delegació.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides
HA RESOLT:
PRIMER.- Efectuar a favor dels regidors que a continuació es relacionen delegacions
específiques que comprenen la direcció i gestió dels assumptes de les respectives
àrees.

REGIDOR
JAUME OLIVERAS MALLA
JORDI PUJOL LOZANO
LAURA NAVARRO CEBALLOS

DELEGACIÓ
Comerç i Turisme, Serveis Socials i
Voluntariat
Cultura i Patrimoni
Empresa
i
Ocupació,
Manteniment
d’edificis i Projectes

SEGON.- Les delegacions efectuades a favor dels esmentats regidors al que
anteriorment s’ha fet referència comportarà tant la facultat de direcció dels
assumptes corresponents de la respectiva Àrea, com els aspectes relatius a la seva
gestió, concretats en l’estudi, proposta i execució de la matèria relacionada amb
l’àmbit en concret. Aquesta delegació no portarà inherent cap facultat resolutòria,
circumscrivint-se les funcions a allò indicat a l’anterior apartat.
TERCER.- Les atribucions delegades es deuran exercir en els termes i dins dels
límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars
en altre òrgan o regidor.
QUART.- L’esmentada delegació, de conformitat amb allò disposat per l'article 44
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, tindran efecte des del dia
següent a la data de notificació d'aquest Decret als Regidors afectats i tindran
caràcter indefinit, sense perjudici de la facultat d'avocació d'aquesta Alcaldia.

CINQUÈ.- Notificar aquesta Resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada
la competència delegada de forma tàcita si dins del termini de les 24 hores
següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.
SISÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta Resolució en la primera sessió que tingui lloc
i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí d'Informació
Municipal, en compliment d'allò disposat per l'article 44.2 del text legal abans
esmentat.
Palau-solità i Plegamans, 19 de juny de 2015

L’alcaldessa
Teresa Padrós Casañas

Davant meu
El secretari accidental,
Miquel Alimbau Parera

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Un cop celebrades les Eleccions Locals, convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 de maig de 2015 i constituït el nou
Ajuntament i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les seves facultats, que li
confereixen els articles 21.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
demés legislació concordant, procedir a l'establiment d'un règim de delegació de
competències de caràcter especial en favor dels regidors que més endavant
s’esmenten, se’ns defecte que més endavant se’ls pugui atribuir altres delegacions
o que es puguin fer noves delegacions a altres regidors.
Considerant que de conformitat amb la legislació a la que s'ha fet referència
anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions
sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en els quals es regulen les competències que no poden ser
objecte de delegació.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides
HA RESOLT:

PRIMER.- Efectuar a favor dels regidors que a continuació es relacionen delegacions
específiques que comprenen la direcció i gestió dels assumptes de les respectives
àrees.

REGIDOR
JOSÉ LUIS HERAS MARCOS
LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA

DELEGACIÓ
Participació Ciutadana,
Transparència i Cooperació i Solidaritat
Medi Natural i Gestió Ambiental

SEGON.- Les delegacions efectuades a favor dels esmentats regidors al que
anteriorment s’ha fet referència comportarà tant la facultat de direcció dels
assumptes corresponents de la respectiva Àrea, com els aspectes relatius a la seva
gestió, concretats en l’estudi, proposta i execució de la matèria relacionada amb
l’àmbit en concret. Aquesta delegació no portarà inherent cap facultat resolutòria,
circumscrivint-se les funcions a allò indicat a l’anterior apartat.
TERCER.- Les atribucions delegades es deuran exercir en els termes i dins dels
límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars
en altre òrgan o regidor.
QUART.- L’esmentada delegació, de conformitat amb allò disposat per l'article 44
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, tindran efecte des del dia
següent a la data de notificació d'aquest Decret als Regidors afectats i tindran
caràcter indefinit, sense perjudici de la facultat d'avocació d'aquesta Alcaldia.
CINQUÈ.- Notificar aquesta Resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada
la competència delegada de forma tàcita si dins del termini de les 24 hores
següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.
SISÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta Resolució en la primera sessió que tingui lloc
i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí d'Informació
Municipal, en compliment d'allò disposat per l'article 44.2 del text legal abans
esmentat.

Palau-solità i Plegamans, 19 de juny de 2015
L’alcaldessa
Teresa Padrós Casañas

Davant meu
El secretari accidental,
Miquel Alimbau Parera

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Un cop celebrades les Eleccions Locals, convocades mitjançant Reial Decret
233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 de maig de 2015 i constituït el nou
Ajuntament i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les seves facultats, que li
confereixen els articles 21.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
demés legislació concordant, procedir a l'establiment d'un règim de delegació de
competències de caràcter especial en favor dels regidors que més endavant
s’esmenten, se’ns defecte que més endavant se’ls pugui atribuir altres delegacions
o que es puguin fer noves delegacions a altres regidors.
Considerant que de conformitat amb la legislació a la que s'ha fet referència
anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions
sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en els quals es regulen les competències que no poden ser
objecte de delegació.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides
HA RESOLT:
PRIMER.- Efectuar a favor dels regidors que a continuació es relacionen delegacions
específiques que comprenen la direcció i gestió dels assumptes de les respectives
àrees.
REGIDOR
M. CARME CABEZA NIETO
MIQUEL ROVIRA BADIA
M. CARME SANZ CABERO
MARC SANABRIA ROBLEDO

DELEGACIÓ
Salut Pública, Sanitat i Consum
Urbanisme, Habitatge, Fires i Mercats
Serveis Municipals
Economia, Comunicació i Joventut

SEGON.- Les delegacions efectuades a favor del esmentats regidors al que
anteriorment s’ha fet referència comportarà tant la facultat de direcció dels
assumptes corresponents de la respectiva Àrea, com els aspectes relatius a la seva
gestió, concretats en l’estudi, proposta i execució de la matèria relacionada amb
l’àmbit en concret. Aquesta delegació no portarà inherent cap facultat resolutòria,
circumscrivint-se les funcions a allò indicat a l’anterior apartat.

TERCER.- Les atribucions delegades es deuran exercir en els termes i dins dels
límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars
en altre òrgan o regidor.
QUART.- L’esmentada delegació, de conformitat amb allò disposat per l'article 44
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, tindran efecte des del dia
següent a la data de notificació d'aquest Decret als Regidors afectats i tindran
caràcter indefinit, sense perjudici de la facultat d'avocació d'aquesta Alcaldia.
CINQUÈ.- Notificar aquesta Resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada
la competència delegada de forma tàcita si dins del termini de les 24 hores
següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.
SISÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta Resolució en la primera sessió que tingui lloc
i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí d'Informació
Municipal, en compliment d'allò disposat per l'article 44.2 del text legal abans
esmentat.

Palau-solità i Plegamans, 19 de juny de 2015
L’alcaldessa
Teresa Padrós Casañas

Davant meu,
El secretari accidental
Miquel Alimbau Parera

>>

<<
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015 de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari
procedir a l’establiment de la nova organització municipal i 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 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeix a aquesta Entitat.
Considerant que de conformitat amb allò disposat pels articles 20.1.b) i 23
de l’esmentada Llei, en concordança amb les previsions de la legislació
autonòmica de règim local, article 54 del DL 2/2003 i demés legislació
complementària, en aquest municipi és obligatòria la constitució de la Junta
de Govern Local, per tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la
legislació esmentada i de conformitat amb allò disposat a l’article 51 del
Reglament Orgànic Municipal .

HA RESOLT:

PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de
caràcter resolutori, que restarà integrada pels següents membres:
Presidenta : L’Alcaldessa : Teresa Padrós i Casañas
Vocals:
- Carme Cabeza Nieto
- Jaume Oliveras Malla
- Carme Sanz Cabero
- José Luis Heras Marcos
- Laura Navarro Ceballos

SEGON.- La Junta de Govern Local celebrarà les sessions ordinàries
conforme a l’establert a l’article 53 del Reglament Orgànic Municipal cada
quinze dies, en els dies i hores que la pròpia Junta de Govern Local
determini en la seva sessió constitutiva, sent potestat de l’alcaldia convocar
les seves sessions així com variar la periodicitat i el lloc d’aquestes per
causes justificades.
TERCER.- Facultar a l’alcaldia per suspendre la celebració de les sessions
de la Junta de Govern Local del mes d’agost i per alterar les de Setmana
Santa i Nadal, com a conseqüència dels períodes de vacances, quan això no
perjudiqui la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o
avançar la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
dins la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu,
en ordre a l’assenyalat a l’apartat anterior.
QUART.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és
donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les
seves atribucions, ostentarà, per delegació, les competències assenyalades
a l’article 21 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases del Règim Local i 53
del DL 2/2003 , que tot seguit s’assenyalen:
•

Gestió econòmica d’acord amb el pressupost , disposar
dins el límit de la competència.

•

Sancionar
municipals

faltes de desobediència o

despeses

infracció d’ordenances

•

Contractació d’obres, subministrament, serveis, gestió de serveis
públics, administratius especials i contractes privats que no superin
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni 6.000.000 €. També
els plurianuals de durada no superior a 4 anys, si l’import acumulat
no supera el percentatge del 10% referit al primer exercici, ni els
6.000.000 €.

•

Projectes d’obres i serveis dels que sigui competent per a la seva
contractació, i previstos al pressupost.

•

Concessió de béns, adquisició de béns immobles i drets subjectes
a la legislació patrimonial i alienació de patrimoni si el seu valor
no
supera el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni
3.000.000 € (excepte els de valor històric artístic, que correspon al
Ple)

•

Llicències

•

Ordenar la publicació i execució

d’acords i fer-los complir

CINQUÈ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de
Govern Local en els termes i dins els límits d’aquesta delegació, no sent
susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
Les delegacions s’efectuen sense perjudici de la facultat d’avocació de
l’alcaldia.
SISÈ.- Comunicar aquesta Resolució a tots els regidors afectats per al seu
coneixement i efectes.
SETÈ.- Donar compte al Ple d’aquesta Resolució en la sessió extraordinària
que es convoqui per donar compliment a allò previst per l’article 38 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Palau-solità i Plegamans, 26 de juny de 2015

L’Alcaldessa
Teresa Padrós Casañas

Davant meu,
La Secretària
M. Assumpció Rodríguez i Marín >>

<<
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015 de 30 de març i constituït el nou Ajuntament, resulta necessari
procedir a l’establiment de la nova organització municipal i en particular, a
la designació de Tinents d’Alcalde.
Considerant que de conformitat amb allò disposat a l’article 23.3 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança
amb les previsions de la legislació autonòmica de règim local (article 53.2
del Decret Legislatiu 2/2003) i amb allò disposat pel Reglament Orgànic
Municipal al seu article 58, 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,
mitjançant Resolució d’aquesta Alcaldia.
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que li confereix la
legislació anteriorment esmentada
HA RESOLT

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 a aquesta
Alcaldia en els supòsits de vacant, absència o malaltia:
Primer Tinent d’Alcalde: Carmen Cabeza Nieto
Segon Tinent d’Alcalde: Jaume Oliveras Malla
Tercer Tinent d’Alcalde: Mª Carmen Sanz Cabero
Quart Tinent d’Alcalde: José Luis Heras Marcos
Cinquè Tinent d’Alcalde: Laura Navarro Ceballos
SEGON.- Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta
Alcaldia, les atribucions siguin realitzades pels Tinents d’Alcalde conformitat
amb l’ ordre assenyalat a l’apartat anterior.
TERCER.- Als efectes assenyalats, aquesta Alcaldia quan tingui d’absentarse del terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva

absència, designant al Tinent d’Alcalde que
hagi d’assumir les seves competències .
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta alcaldia serà
substituïda pel Primer Tinent d’Alcalde i en el seu defecte, per qualsevol
dels altres Tinents d’Alcalde establerts en segon lloc que es trobin presents,
que hauran de donar compte d’aquest fet a la resta de la Corporació, sense
que durant el mateix dia, pugui actuar com a Alcalde accidental més d’un
d’ells.
QUART.- Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcalde afectats fent-los
constar que tindran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici
de les seves atribucions com a Alcalde accidental, no podent en l’esmentat
exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb
anterioritat, ni atorgar d’altres de noves.
CINQUÈ.- Conforme a l’establert a l’article 58.2 del Reglament Orgànic
Municipal, el nomenament d’un regidor/a com a tinent d’alcalde/ssa
requerirà, per ser eficaç la seva acceptació, la qual s’entendrà atorgada
tàcitament si no es presenta renúncia expressa, en el termini de tres dies
hàbils des de la notificació del nomenament.
SISÈ.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució en la
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment d’allò previst per
l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
Palau-solità i Plegamans, 26 de juny de 2015

L’Alcaldessa
Teresa Padrós Casañas

Davant meu,
La Secretària
M. Assumpció Rodríguez i Marín

Palau-solità i Plegamans, 26 de juny de 2015

>>

- PROPOSTA D’ACORD -

6.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS DIFERENTS GRUPS
MUNICIPALS I DESIGNACIÓ DE PORTAVEUS.
Conforme a l’establert als articles 26 i 27 del ROM i atès als efectes de la
seva actuació corporativa els/les regidors/es es poden constituir en grups
polítics, en la forma i amb els drets que s’estableixen en el present
Reglament.
Atès que els grups polítics s’han de constituir mitjançant un escrit dirigit a
l’alcaldia signat per tots els seus integrants, que es presentarà a la
Secretaria de l’Ajuntament dins dels cinc dies hàbils següents a la
constitució de la Corporació i del qual se’n donarà compte al Ple en la
primera sessió que celebri.
La secretaria dóna lectura a la composició de cada un dels grups municipals
així com del nom dels portaveus que els representen, conforme a la
comunicació adreçada pels mateixos grups:

GRUP MUNICIPAL PSC-PM
TERESA PADRÓS CASAÑAS
MARIA DEL CARMEN CABEZA NIETO
MIGUEL ROVIRA BADIA
MARIA DEL CARMEN SANZ CABERO
MARC SANABRIA ROBLEDO
GRUP MUNICIPAL CiU
JAUME OLIVERAS MALLA
JORDI PUJOL LOZANO
LAURA NAVARRO CEBALLOS
GRUP MUNICIPAL GANEMOS PALAU
JOSÉ LUIS HERAS MARCOS
LUISA FERNANDEZ GARCIA
GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-PARTIDO DE LA
CIUDADANIA
JUAN MARTINEZ NIETO
ANDRÉS MARTÍNEZ PALACIO

GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA
VERDS-ENTESA
M. ANGELS MARCUELLO MARTINEZ
GRUP MUNICIPAL ERC-AM
JORDI PLAZA NUALART
GRUP MUNICIPAL CUP
JORDI MÉNDEZ CORDOBÉS
GRUP MUNICIPAL PP
MERCEDES RODRÍGUEZ BAEZA

GRUP MUNICIPAL
PSC-CP

CiU

GANEMOS PALAU
CIUTADANS-PARTIDO
LA CIUDADANIA
ICV-E
ERC-AM
CUP
PP

PORTAVEU
M. Carme Cabeza Nieto
(suplents: Marc Sanabria Robledo
i Mª del Carmen Sanz Cabero )
Jaume Oliveras Malla
(suplents: Jordi Pujol Lozano i
Navarro Ceballos)
José Luis Heras Marcos
DE Juan Martínez Nieto
(suplent : Andrés Martínez Palacio)
M. Angels Marcuello Martinez
Jordi Plaza Nualart
Jordi Méndez Cordobés
Mercedes Rodríguez Baeza
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- PROPOSTA D’ACORD -

7.- CREACIÓ COMISSIÓ INTERÀREES PERMANENT
Atès que el Reglament Orgànic Municipal en el seu article 71 assenyala
que “Les Comissions Interàrees són creades pel Ple de la Corporació, a
proposta de l’alcaldia i tenen per finalitat la coordinació de les diferents
regidories delegades. Seran integrants d’aquesta Comissió els/les
regidors/es de les diferents àrees de la Corporació Municipal. Les sessions
seran presidides per l’alcaldia o regidor/a en qui delegui. Les comissions no
tindran funcions executives o de govern”.
Atès que a l’article 72 del Reglament esmentat es regula el règim de
funcionament de la referida Comissió.

Es proposa l’adopció del següent Acord:

1r. Crear una Comissió Interàrees Permanent que tindrà per finalitat la
coordinació de les diferents regidories delegades.
Indicar que conforme a l’establert al ROM, les Comissions Interàrees no
tindran funcions executives o de govern.
2n. La Comissió Interàrees serà presidida per l’Alcaldia o regidor en qui
delegui. Seran integrants d’aquesta Comissió els regidors delegats de les
diferents Àrees de la Corporació Municipal.
3r. L’Alcaldia fixarà per Decret el règim de sessions ordinàries i
extraordinàries de la Comissió Interàrees. No obstant, la previsió inicial és
la de celebració d’una sessió ordinària setmanal els dilluns a les 19 hores.
4rt. La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de 24 hores
excepte en el supòsit de sessions extraordinàries i urgents quina
convocatòria amb aquest caràcter haurà de ser ratificada per la pròpia
Comissió.
5è. Actuarà com a Secretari de les Comissions Interàrees la Secretària de
la Corporació o en el seu cas, el funcionari que es designi o nomeni al
respecte per part de l’Alcaldia.
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8.- DONAR COMPTE COMPOSICIÓ JUNTA DE PORTAVEUS
Atesa la regulació establerta per l’article 73 del Reglament Orgànic
Municipal respecte de la Junta de Portaveus.
Atès que el Ple de l’Ajuntament a la seva sessió de data 26 de març
de 2009 acordà la creació d’aquest òrgan, amb la composició,
naturalesa i funcions establertes en el Reglament esmentat.
Es dóna compte de la composició de la Junta de Portaveus conforme
al següent detall :
- M. Carme Cabeza Nieto
- Jaume Oliveras Malla
- José Luis Heras Marcos
- Juan Martínez Nieto
- M. Àngels Marcuello Martínez
- Jordi Plaza Nualart
- Jordi Méndez Cordobés
- Mercedes Rodríguez Baeza
Així mateix, el règim de funcionament de la Junta de Portaveus serà
el que determini ella mateixa en la primera sessió que celebri.
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9.- ESTABLIMENT RÈGIM DE RETRIBUCIONS DELS MEMBRES
DE LA CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA, DEDICACIÓ
PARCIAL, ASSISTÈNCIA PER LA CONCURRÈNCIA EFECTIVA A
LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS I ESTABLIMENT DE
DOTACIÓ ECONÒMICA DELS GRUPS POLÍTICS.

Es proposa l’adopció del següent acord:

Aprovar el contingut de la Proposta de l’Alcaldia que tot seguit es
transcriu:
<<
PROPOSTA DE L'ALCALDIA

Un cop constituït l'Ajuntament resultant de les Eleccions Locals
convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, es fa
indispensable procedir a l'establiment del règim de dedicació dels
membres polítics de la Corporació, així com el règim de retribucions i
indemnitzacions.
Atès que l’article 75.1 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del
Règim Local estableix que els membres de les Corporacions Locals
percebran retribucions per l’exercici dels seus càrrec quan els
desenvolupin amb dedicació exclusiva.
Atès que l’article 75.1 de la norma esmentada en la redacció que li ha
estat donada per la Llei 27/2013 estableix que els Pressupostos
Grals. De l’Estat determinaran anualment el límit màxim total que
puguin percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els
conceptes retributius i assistències.

Atès allò disposat per la Disposició Addicional Nonagésima en la Llei
22/2013 de 23 de desembre de Pressupostos Grals. De l’Estat vigent
a la data, el límit màxim total que poden perbre els membres de les
Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències
serà pels municipis en la franja de població de 10.001 habitants a
20.000, de l’ordre de 50.000 € anuals.
Atès que conforme a la normativa esmentada, la prestació de serveis
en els Ajuntaments en règim de dedicació exclusiva per part dels
membres deurà ajustar-se pel que fa als municipis amb franja de
població de 10.001 a 15.000 habitants, també estableix la limitació
d’electes amb dedicació exclusiva .
Atès que l’article 75.2 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del
Règim Local estableix que els membres de les Corporacions Locals
que ostentin càrrec amb dedicació parcial per realitzar funcions de
presidència, vicepresidència o ostentar delegacions en el seu cas, o
desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin, percebran
retribucions pel temps de dedicació efectiva a les mateixes.
Atès que les retribucions a efectes de dedicació parcial no poden
superar els límits que en el seu cas es fixin a la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat, sent d’aplicació allò disposat per la Disposició
Addicional Nonagèsima de la Llei 22/2013 abans esmentada, en la
redacció que dona a la mateixa el RDL 1/2014, normativa vigent a la
data.

Considerant que de conformitat amb allò disposat per l'article 75 de
la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en
concordança amb l'article 13 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Decret 2568/1986 i demés disposicions de caire autonòmic, els
membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre
retribucions pel desenvolupament del seu càrrec, quan el
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva, així com a percebre
indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la
Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a
les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, inclosos
els Organismes Autònoms.

Atès, per tant, que les retribucions, règim de dedicació,
indemnitzacions i assistències s’han d’aprovar pel Ple de la
Corporació.
Atès que el President de la Corporació determina els membres que
realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva i
parcial, acords que s’hauran de publicar íntegrament en el BOP,
conforme a l’establert per l’article 75.5 de la Llei de Bases de Règim
Local.
Atès que l’article 75.5 esmentat fixa que aquestes retribucions,
indemnitzacions i assistències s’han de consignar en els Pressuposts
de les respectives Corporacions Locals i amb els límits que si és el
cas es fixin.
Considerant que de conformitat amb allò disposat pels articles 23 i
següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar d'una
infrastructura mínima de mitjans materials i personals per l'exercici
del càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals d'aquest
Ajuntament, aconsella la necessitat d'assignar una quantia econòmica
de caràcter mensual en concepte d'indemnització per les despeses
realitzades en el desenvolupament de les seves funcions.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment
té conferides, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Establir que l’Alcaldia- Presidència exerceixi el seu càrrec
en règim de dedicació exclusiva, és a dir, amb dedicació preferent,
sense perjudici de d'altres ocupacions marginals que no suposin
detriment a la seva dedicació.

SEGON.- Establir a favor de l'AlcaldiaPresidència la retribució de l’ordre de 3.247’30 € mensuals bruts, a
raó de 14 pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i
les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i
desembre, així com donar-la d'alta al règim general de la Seguretat
Social.

TERCER.- Establir que les regidores que tot seguit s’assenyalen
exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació parcial amb el temps
de dedicació efectiva i retribució que tot seguit s’indica.
- Regidoria delegada en matèria d’Urbanisme, Habitatge, Fires i
Mercats i Esports. Dedicació efectiva a raó de 25’50h setmanals amb
retribució mensual bruta de 1.829,44 €.
- Regidora delegada en matèria d’Empresa i Ocupació, Manteniment
d’Edificis i Projectes. Dedicació efectiva a raó de 19h setmanals amb
retribució mensual bruta de 1.363,87 €.
- Regidoria delegada en matèria de Medi Natural i Gestió Ambiental.
Dedicació efectiva a raó de 19h setmanals amb retribució mensual
bruta de 1.363,87 €.

La retribució es percebrà en 14 pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de l’any i les dues restants, corresponents a les
mensualitats de juny i desembre, així com caldrà procedir a donar-los
d’alta al règim de la Seguretat Social.

És proposta de l’alcaldia que la determinació dels membres que
rebran la retribució per dedicació que realitzaran les seves funcions
en règim de dedicació parcial correspondrà als següents regidors:
- Sr. Miquel Rovira i Badia, Regidor delegat en matèria d’Urbanisme,
Habitatge, Fires i Mercats i Esports.
- Sra. Laura Navarro Ceballos, Regidora delegada en matèria
d’Empresa i Ocupació, Manteniment d’Edificis i Projectes.
- Sra. Luisa Fernández Garcia, Regidora Delegada
Medi Natural i Gestió Ambiental.

en matèria de

Proposta que s’haurà de subjectar a allò establert per la Llei 7/85,
article 75.5.

QUART.- Establir que la resta de regidors que no tenen dedicació
exclusiva ni parcial, percebran les següents assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels següents òrgans col·legiats:
Per assistència a
Per assistència a
Per assistència a
Per assistència a
Per assistència
Municipals

cada Ple
cada Comissió Informativa
cada Junta de Govern Local
cada Comissió Interàrees Permanent
a cada un dels diferents Consells

Per assistència a cada Comissió de Comptes
Per assistència a cada Junta de Portaveus

267,46
108,96
59,44
169,43
108,96

€
€
€
€
€

108,96 €
59,44 €

El règim establert restarà sotmès a la corresponent deducció de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

CINQUÈ.- Establir per l’any 2015 a favor dels diferents Grups Polítics
de la Corporació Municipal una dotació econòmica conforme a
l’establert a l’article 73.3 de la Llei de Bases del Règim Local amb la
següent estructura:
347,57 €
Assignació anual per Grup Municipal
Assignació mensual per regidor electe

177,27 €

Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la
referida dotació, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest
ho sol·liciti, conforme a l’establert a l’art. 73.3 de la Llei de Bases de
Règim Local.

SISÈ.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents Grups
Polítics Municipals i als membres de la Corporació afectats.

L’Alcaldessa
Teresa Padrós Casañas
Palau-solità i Plegamans, 26 de juny de 2015”
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10.- DETERMINACIÓ DEL PERSONAL EVENTUAL CONFORME A
L'ARTICLE 304 I CONCORDANTS DEL DECRET LEGISLATIU
2/2003, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI
MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA.

Es proposa l’adopció del següent Acord:
Aprovar el contingut de la Proposta de l’Alcaldia que tot seguit es transcriu:
<<PROPOSTA DE L'ALCALDIA
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
233/2015 de 30 de març i constituït el nou Ajuntament, resulta necessari
procedir, conforme a allò disposat per l'article 104.1 de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la determinació del número,
característiques i retribucions del personal eventual, per al seu posterior
nomenament mitjançant Decret de l'Alcaldia d'aquest Ajuntament.
Atès que l’article 12.1 de l’EBEP aprovat per la Llei 7/2007 de 12 d’abril
defineix el personal eventual com el que en virtut de nomenament i amb
caràcter no permanent, només realitza funcions expressament com de
confiança o assessorament especial, pronunciant-se d’igual manera la
LRBRL en el seu article 89.
Atès que el personal eventual té naturalesa excepcional, degut al caràcter
lliure del seu nomenament, havent-se de cenyir a les funcions estrictes de
confiança i assessorament especial, no estant legalment habilitat per
realitzar activitats ordinàries de gestió o de caràcter tècnic, nbi
desenvolupar llocs de treball estructurals i permanents.
Atès que en els municipis de règim comú correspon al Ple municipal
conforme a l’establert per l’article 104 de la LRBRL, la fixació de les
retribucions, característiques i el número i règim del personal eventual a
l’inici del seu mandat, determinacions que només podran modificar-se amb
motiu de l’aprovació dels Pressupostos anuals.

Atès que l’article 104 bis de la LRBRL en la
redacció que li ha estat donada per la Llei 27/2013 de LARSAL, ha ampliat
la regulació existent pel que fa a aquest tipus de personal, establint-se que
aquest personal haurà d’assignar-se sempre als Serveis Generals de les
Enitats Locals.
Atès que s’han establert així mateix una sèrie de límits màxims a les
dotacions de llocs de treball que per municipis de població superior a 10.000
habitants i no superior a 20.000, serà de 2 llocs de treball.
Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia, en compliment d'allò disposat pel
precepte esmentat així com la normativa autonòmica proposa al Ple de
l'Ajuntament, conforme a l’article 304 i concordants 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, l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Determinar el número, característiques i retribucions del personal
eventual de confiança o assessorament especial d'aquest Ajuntament amb
adscripció als Serveis Generals de l’entitat en els termes següents:

LLOCS DE TREBALL, CONFORME AL DETALL QUE S'INCORPORA.
DEDICACIÓ: PLENA
DENOMINACIÓ CÀRREC
RETRIBUCIÓ mensuals/brutes
Cap d’Administració i Economia i
3.233,97 €
Coordinador d’Àrees
Secretaria Alcaldia
2.019,86 €

La retribució es percebrà en 14 pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de l'any i les dues restants, corresponents a les mensualitats
de juny i desembre, així com caldrà procedir a donar-los d'alta al règim
general de la Seguretat Social.
La retribució, conforme a l’establert a la normativa d’aplicació podrà
modificar-se amb motiu de l’aprovació dels Pressupostos Anuals.
SEGON.- La dedicació plena del personal assenyalat amb aquesta condició
implicarà, a més del compliment de la jornada laboral ordinària de la resta
del personal municipal, que han de ser-hi a disposició de la Corporació en
qualsevol moment en que sigui requerit a l'efecte, sense perjudici de que

puguin exercir d'altres activitats, sempre i quan no suposin detriment a la
seva dedicació.
TERCER.- Procedir a les pertinents adaptacions en la relació de llocs de
treball així com a les corresponents modificacions pressupostàries.
QUART.- Publicar els corresponents nomenaments en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en compliment
d'allò disposat per l'article 10.1 del Reglament del Personal al Servei dels
Ens Locals.
L’Alcaldessa
Teresa Padrós Casañas
Palau-solità i Plegamans, 26 de juny de 2015 >>
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