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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Número: 9/2019
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 8 de juliol de 2019
Horari: de 20.00 h a 20.40 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 20.00 hores del dia 8 de juliol de 2019, es reuneixen a la sala de
sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes
legalment establerts, els membres que integren el Ple que a continuació es relacionen,
en sessió extraordinària i primera convocatòria, sota la Presidència de  l’alcalde i
assistits per mi, la secretària general.

ASSISTENTS

Alcalde 

Sr. Daniel Cornellà Detrell

Tinents/es d'alcalde

Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Daniel Jiménez Elvira
Sra. Montse Carré Dalmau

Regidors/es

Sra. Sònia Fortià Martí
Sr. Albert Lòpez Guàrdia
Sr. Aram Aymerich Besalú
Sr. Robert Vilà Brugués
Sra. Anna M. Coll Pascual
Sr. Miquel Rossell Molar
Sr. Manel Roqueta Casalprim
Sr. David Mas Roselló

Secretària 

Sra. Rosa Maria Melero Agea
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Per  l’Alcaldia-Presidència  es  declara  oberta  la  sessió,  i  es  passen  a  despatxar  els
assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els següents:

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL
NOU AJUNTAMENT, CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNY DE 2019.

D’acord  amb  el  que  disposa  l’article  91.1  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,  l’alcalde  pregunta  si  algun  membre  de  la  corporació  ha  de
formular alguna observació de l’acta que es va distribuir amb la convocatòria.

No se’n formula cap, per la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.

2.  APROVACIÓ DE LA  PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL  PLE I  DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL.

L’alcalde detalla la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local i
comenta que durant aquest mandat tan sols s’han modificat els horaris d’inici del Ple i
de la Junta de Govern Local ja que el primer començarà a les 20.00 hores i la Junta de
Govern Local a les 15.15 hores.    

Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa
una lectura de la proposta que es sotmet al Ple:

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, i celebrades el 26 de
maig de 2019, és necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la
Junta de Govern Local,  en compliment del  que disposa l’article  24.1 del  Reglament
Orgànic Municipal.

Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el Ple celebra sessió ordinària
com a mínim cada dos mesos, en els ajuntaments de municipis d’una població entre
5.001 i 20.000 habitants. Establint-se en l’article 99 del Reglament Orgànic Municipal
que el Ple celebrarà sessions ordinàries amb caràcter mensual, exceptuant els mesos de
gener i d’agost, i  respectant en tot cas la periodicitat establerta mitjançant acord el
propi Ple a l’inici del mandat, en el que s’establiran, a més, les dates i horari concret de
celebració.

I l'article 99.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que la Junta de Govern Local,
per  a  exercir  les  seves  competències  resolutòries  té  sessions  ordinàries  amb  la
periodicitat  determinada  pel  ple  de  la  corporació.  Establint-se  en  l’article  122  del
Reglament Orgànic Municipal que les sessions de la Junta de Govern Local tindran lloc
amb caràcter  quinzenal,  respectant  en  tot  cas  la  periodicitat  establerta,  mitjançant
acord plenari,  a l’inici  del  mandat,  en la que s’establiran,  a més,  les  dates  i  hores
concretes de celebració. I indicant de forma expressa que durant el mes d’agost i la
primera setmana de gener no es celebraran sessions de la Junta de Govern Local.

Per  tot  això,  aquesta  Alcaldia,  en  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  24  del
Reglament  Orgànic  Municipal,  en  concordança  amb  l’article  38  del  Reglament
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d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les previsions contingudes a les
Lleis anteriorment esmentades i als articles 99 i 122 del Reglament Orgànic Municipal,
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent

ACORD

Primer. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran
amb caràcter mensual, tindran lloc el segon dimarts de cada mes, no festiu, a les 20.00
hores, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament. S'exceptua els mesos de gener i agost
que no es celebrarà. 

Segon. Establir  que  les  sessions  ordinàries  de  la  Junta  de  Govern  Local,  que  es
convocaran amb caràcter quinzenal, tindran lloc el primer i tercer dimarts de cada mes,
no festiu, a les 15.15 hores. S'exceptua el primer dimarts del mes de gener i tot el mes
d'agost.

Tercer. Facultar al senyor Alcalde, d’acord amb les previsions contingudes en els articles
99 i 122 del ROM, per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del
Ple i de la Junta de Govern Local. En el cas del Ple, dins del mateix mes de la seva
celebració i, en el cas de la Junta de Govern Local, dins de la mateixa quinzena de la
data prevista per a la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en
un període vocacional o, en el seu cas, per raons de força major.

Quart. Comunicar aquest acord a tots els membres de la corporació.

Cinquè. Difondre  el  contingut  d’aquest  acord,  en  compliment  del  Principi  de
Transparència,  mitjançant  la  seva  publicació  actualitzada  i  permanent  en  la  seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i
següents  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de  Transparència,  Accés  a  la
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (13)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia  Ferrer  Benito,  senyor  Daniel  Jimènez  Elvira,  senyora  Sònia  Fortià  Martí,
senyora Montse Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram Aymerich
Besalú

GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna M. Coll Pascual i senyor
Miquel Rossell Molar

GM PSC-CP: senyor Manel Roqueta Casalprim

GM JXCELRÀ-JUNTS: senyor David Mas Roselló

3. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CARÀCTER
PERMANENT I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

L’alcalde  explica  que  cal  crear  i  fixar  la  composició  de  la  Comissió  Informativa
Permanent i de la Comissió Especial de Comptes i recorda les seves funcions.
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Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa
una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, i celebrades el 26 de
maig  de  2019,  és  necessari  procedir  a  la  creació  i  composició  de  les  comissions
informatives de caràcter permanent, d'acord amb el que disposa l'article 60.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) i els articles 77 i següents del Reglament Orgànic
Municipal,  amb  l’objecte  de  dotar  a  l’Ajuntament  d’òrgans  complementaris  de
participació i control de caràcter assessor, a fi de fer efectiu el dret que l'article 20.1.c)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, atorga a tots
els grups municipals integrants de la Corporació, ja que es tracta d’òrgans d’existència
preceptiva en els ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants.

En  conformitat  amb  el  que  disposa  aquesta  normativa,  correspon  al  Ple  de  Cada
Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes Comissions Informatives
d'estudi  i  dictamen,  tant  quan  neixin  amb  vocació  de  permanència,  per  obeir  a
l'estructura  de l'àmbit  competencial  de l'Ajuntament,  com quan neixin amb caràcter
temporal  a  fi  de  tractar  de  temes  específics.  L’article  78  del  Reglament  Orgànic
Municipal  preveu la possibilitat  de crear una única Comissió Informativa de caràcter
permanent.

Per  l’estudi  i  informe  dels  comptes  anuals  de  la  Corporació  cal  l’  existència  de  la
Comissió Especial de Comptes, en base al que disposa l’article 82 del Reglament Orgànic
Municipal,  en  concordança  amb  l’  article  127  del   Reglament  d’  Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per Real Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, en relació amb els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i article 58 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;

De  conformitat  amb  l'article  60.5  del  TRLMRL  les  comissions  són  integrades  pels
membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la Corporació,
d'acord amb els mateixos criteris de l'article 58.3. I l'article 58.3 del TRLMRLC (relatiu a
la Comissió especial de comptes) disposa que la comissió és integrada per membres de
tots  els  grups  polítics  integrants  de  la  corporació.  El  nombre  de  membres  és
proporcional a la seva representativitat en l'Ajuntament o igual per a cada grup. En
aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat. I així ho recull l’article 80 del ROM
quan  preveu  que  com  a  vocals  hi  hauran  representants  de  tots  els  grups  polítics
municipals i de regidors i regidores no adscrits, igual per a cada grup, aplicant-se el
sistema de vot ponderat.

Atès que en l'article 60.5, en concordança amb l'article 58.3 del TRLMRLC i 80 del ROM,
permeten constituir comissions Informatives en les que tots els Grups tinguin el mateix
nombre de membres, sempre que en les seves votacions s'apliqui el sistema de vot
ponderat.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l'article 58 i 60 del
TRLMRLC i els articles 77 i següents del ROM, en concordança amb els articles 123-127
del ROF, proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent

ACORD

Primer. Crear  una  única  Comissió  Informativa  de  caràcter  permanent,  que  és  la
següent: COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL.
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Segon. Crear la Comissió Especial de Comptes com a òrgan d’existència preceptiva a
l’Ajuntament, amb les funcions assenyalades pels articles 58 i 101 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb el que disposa l’article
82 del Reglament Orgànic Municipal.

Tercer. La Comissió Informativa Directorial i la Comissió Especial de Comptes estaran
integrades pels membres següents:

PRESIDENT: l'alcalde o regidor/a en qui  delegui  (en aquest cas caldrà la prèvia
elecció i proposta en el sí de la Comissió)

VOCALS:

1  representant  del  Grup  Municipal  de  la  candidatura  d’Unitat  Popular  –
Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT)

1  representant  del  Grup  Municipal  Fem  Celrà-  Esquerra  Republicana  de
Catalunya- Acord Municipal (FC-ERC-AM)

1  representant  del  Grup  Municipal  del  Partit  dels  Socialistes  de  Catalunya-
candidatura de progrés (PSC-CP)

1 representant del Grup Municipal de Junts per Celrà (JxCAT-JUNTS)

SECRETÀRIA: la secretària de l'Ajuntament

Quart. Les funcions d'aquestes Comissions seran les previstes als articles 79 i 82 del
Reglament Orgànica Municipal, i s'hauran de sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen
als assumptes que s'elevin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local, en aquest
últim supòsit  quan  aquest  òrgan actuï  per  delegació  d'aquell,  així  com,  pel  que  es
refereix a la Comissió Especial de Comptes, el Compte General de la Corporació.

Cinquè. A excepció de la Comissió Especial de Comptes, que es regirà pel que preveu 
l’article 127 del ROM, la Comissió Informativa Directorial celebrarà reunions ordinàries
de caràcter mensual, en els dies i hores que estableixi el seu President, de conformitat
amb el que disposa l’article 126 del ROM. Podent celebrar sessions extraordinàries quan
la seva presidència així ho decideixi, o quan ho sol·licitin els membres de la comissió
que constitueixin la quarta part de la seva representació.

El seu funcionament s'ajustarà al que disposa el Reglament Orgànic Municipal i, amb
caràcter supletori, en els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques del Sector Públic i, supletòriament  pel
que preveuen els articles 134 a 138 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
(ROF), però aplicant el sistema de vot ponderat en les seves votacions.

Sisè. Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar
que hauran  de  designar  els  seus representants  en  cada  Comissió,  titular  i  suplent,
notificant-ho a la Secretaria General d'aquesta Corporació dins del termini dels 7 dies
naturals següents a l’adopció d’aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per,
mitjançant Decret, procedir al seu nomenament, d’acord amb el que preveu el ROM.

Setè. Difondre el contingut d’aquest acord, en compliment del Principi de Transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la seu electrònica municipal,
en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei
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19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya. 

Vots a favor (13)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia  Ferrer  Benito,  senyor  Daniel  Jimènez  Elvira,  senyora  Sònia  Fortià  Martí,
senyora Montse Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram Aymerich
Besalú

GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna M. Coll Pascual i senyor
Miquel Rossell Molar

GM PSC-CP: senyor Manel Roqueta Casalprim

GM JXCELRÀ-JUNTS: senyor David Mas Roselló

4.  NOMENAMENT  DE  REPRESENTANTS  DE  LA  CORPORACIÓ  EN  ÒRGANS
COL·LEGIATS.

L’alcalde explica que la corporació forma part de diverses entitats i organismes i el que
es vol aprovar és la designació de diferents regidors i regidores de l’Ajuntament com a
representats en els mateixos en aquest mandat i fa la següent proposta al Ple:   

Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig, convocades mitjançant
Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,  i constituït el nou Ajuntament el dia 15 de juny de
2019,  es  fa necessari  procedir  al  nomenament dels representants  municipals  en els
òrgans col·legiats de les entitats de les que aquest municipi forma part.

L’article  24  del  Reglament  Orgànic  Municipal,  en  concordança  amb  l’article  38  del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats local (ROF), de 28
de novembre de 1986, estableix que en sessions següents a la de la constitució de la
corporació  s’adoptarà  pel  Ple  l’acord  corresponent  al  nomenament  dels  seus
representants en les diferents entitats, institucions i organismes on, d’acord amb els
seus estatuts o reglaments, es requereixi la presència corporativa.

Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent

ACORD

Primer. Nomenar  als  regidors/es  que  seguidament  s’esmenten  com a  representants
d’aquesta Corporació en les entitats, institucions i organismes, que també s’indiquen,
d’acord amb les previsions contingudes en els estatuts i reglaments pels quals aquells es
regeixen:

1. CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA DE CELRÀ
(article 8 dels estatuts)

President del Consell: Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde-president
Tres regidors:

1. Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA, primer tinent d’alcalde
2. Sr. ALBERT LOPEZ GUÀRDIA, regidor delegat d’Educació
3. Sr. DAVID MAS ROSELLÓ (JxCAT-JUNTS)

Vocal: ......
Tècnica d’Educació: Sra. ......
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Secretària: Sra. ROSA MARIA MELERO AGEA, secretària de la corporació

2. CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

 President: Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde-president
 Un representant de cadascun dels grups municipals:

1. Sr. ALBERT LOPEZ GUÀRDIA, regidor delegat d’Educació (CUP-AMUNT)
2. Sra. ANNA MARIA COLL PASCUAL (FC-ERC-AM)
3. Sr. MANEL ROQUETA CASALPRIM  (PSC-CP)
4. Sr. DAVID MAS ROSELLÓ  (JxCAT-JUNTS)

3.  CONSELLS  ESCOLARS  DELS  DIFERENTS  CENTRES  DOCENTS  PÚBLICS  DEL
MUNICIPI: ALBERT LOPEZ GUÀRDIA, regidor delegat d’Educació

4. CONSELL MUNICIPAL GENT GRAN (article 4 del Reglament de funcionament)

 President del Consell: Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde-president
 Sr. ALBERT LÓPEZ GUÀRDIA, regidor delegat de serveis socials
 Sra. SÒNIA FORTIÀ MARTÍ, regidora delegada de Gent Gran
 De  conformitat  amb  l’article  4.1.d  del  Reglament  de  Funcionament  es

proposarà al Consell Municipal de la Gent Gran la designació per part de la
Presidència de les persones següents: 

1. Sr. MIQUEL ROSSELL MOLAR (FC-ERC-AM)
2. Sr. MANEL ROQUETA CASALPRIM  (PSC-CP)
3. Sr. DAVID MAS ROSELLÓ  (JxCAT-JUNTS

5. CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA (article 8 del Reglament de funcionament)

President del Consell: Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde-president
Regidor delegat de cultura: Sr. DANIEL JIMÉNEZ ELVIRA
Un representant de cada grup municipal:

1. Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA, primer tinent d'alcalde (CUP-AMUNT)
2. Sr. ROBERT VILÀ BRUGUÉS (FC-ERC-AM)
2. Sr. MANEL ROQUETA CASALPRIM  (PSC-CP)
3. Sr. DAVID MAS ROSELLÓ  (JxCAT-JUNTS

6. CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS (article 8 del Reglament de funcionament)

President del Consell: Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde-president.
Un representant de cada grup municipal:

1. Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA, regidor delegat d’esports(CUP-AMUNT)
2. Sr. ROBERT VILÀ BRUGUÉS (FC-ERC-AM)
3. Sr. MANEL ROQUETA CASALPRIM  (PSC-CP)
4. Sr. DAVID MAS ROSELLÓ  (JxCAT-JUNTS

7. CONSORCI DE LES GAVARRES

Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde-president

8. CONSORCI DEL TER

Sra. EULÀLIA FERRER BENITO, regidora delegada de medi ambient

9. CONSORCI LOCALRET (Consorci Local per a l'Impuls de la Societat del Coneixement i
el Desenvolupament de les Xarxes de Telecomunicacions i de les Noves tecnologies):

Sra. MONTSERRAT CARRÉ DALMAU, regidora delegada de comunicació i noves
tecnologies
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10. ASSOCIACIÓ DEFENSA FORESTAL (ADF):

Sra. EULÀLIA FERRER BENITO, regidora delegada de medi ambient

11. FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Sr.  DANIEL  JIMÉNEZ  ELVIRA,  regidor  delegat  de  compromís  nacional  i
internacional

12. ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS (article 9 dels estatuts):

Sr. DANIEL JIMÉNEZ ELVIRA, regidor delegat de cultura

13.  ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA
PORTA A PORTA

Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde-president (titular)
Sra. EULÀLIA FERRER BENITO, regidora delegada de medi ambient (suplent)

14. XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILIAT

Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde-president (titular)
Sra. EULÀLIA FERRER BENITO, regidora delegada de medi ambient (suplent)

15. ASSOCIACIÓ PROPIETARIS DE BOSCOS

Sra. EULÀLIA FERRER BENITO, regidora delegada de medi ambient

16. JUNTA CENTRAL D’USUARIS D’AIGÜES DEL BAIX TER

Representants a l'Assemblea General

Vocal titular: Sra. EULÀLIA FERRER BENITO, regidora delegada de medi
ambient
Vocal suplent: Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde- president

Representants a la Junta de Govern (Comissió de Govern)

Vocal titular: Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, Alcalde-President
Vocal suplent: Sra. EULÀLIA FERRER BENITO, regidora delegada de medi
ambient 

17. XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA, primer tinent d'alcalde (titular)
Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde-president (suplent)

18. CONSORCI DE LES VIES VERDES

Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde-president

19. JUNTA DE COMPENSACIÓ DELS DIFERENTS POLÍGONS D’ACTUACIÓ DEL MU-
NICIPI DE CELRÀ

Vocal titular: Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde-president
Vocal suplent: Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA, primer tinent d'alcalde.
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Junta de Compensació del Polígon Industrial de Celrà:

Representats a la Junta General:

Com a propietaris de terrenys:

Vocal titular: Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA, primer tinent d'alcalde
Vocal suplent: Sr. DANIEL JIMÉNEZ ELVIRA, tercer tinent d’alcalde 

Com  a  representant  de  l’Ajuntament  de  Celrà:  Sr.  DANIEL  CORNELLÀ
DETRELL, alcalde-president

Representant al Consell d’Administració:

Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL, alcalde-president (titular)
Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA, primer tinent d'alcalde (suplent)

Segon. Comunicar aquest acord als regidors i regidores afectats i afectades, així com a
les diferents entitats, institucions i organismes, pel seu coneixement i efectes.

Tercer. Difondre  el  contingut  d’aquest  acord,  en  compliment  del  Principi  de
Transparència,  mitjançant  la  seva  publicació  actualitzada  i  permanent  en  la  seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i
següents  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de  Transparència,  Accés  a  la
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (13)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia  Ferrer  Benito,  senyor  Daniel  Jimènez  Elvira,  senyora  Sònia  Fortià  Martí,
senyora Montse Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram Aymerich
Besalú

GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna M. Coll Pascual i senyor
Miquel Rossell Molar

GM PSC-CP: senyor Manel Roqueta Casalprim

GM JXCELRÀ-JUNTS: senyor David Mas Roselló

5.  ESTABLIMENT  DEL  RÈGIM  DE  DEDICACIÓ,  RETRIBUCIONS,  DIETES  I
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ LOCAL.

L’alcalde  explica  les  dedicacions,  retribucions,  dietes  i  indemnitzacions  de  tots  els
membres de la corporació local.  

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Manel Roqueta Casalprim, portaveu del GM PSC-
CP, que comenta que no dóna suport a aquesta proposta. En el seu conjunt creu que
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està bé però no hi està d’acord en el punt de les dues dedicacions exclusives. Entén
que la retribució de l’alcalde és correcta així com la dels membres de l’equip de govern
i dels membres de l’oposició, però el fet de que un poble de 5.400 habitants i amb 8
membres a l’equip de govern tingui dues dedicacions exclusives no ho troba bé i, per
tant, hi votarà en contra. 

L’alcalde respon que ja fa molts anys que hi ha dues dedicacions exclusives i, tot i ser
un poble de 5.400 habitants, té un polígon industrial molt potent, amb unes entitats
esportives i culturals també molt potents i amb molt feina a fer. 
La llei permet fins a tres dedicacions exclusives a jornada completa amb una retribució
de 47.000 €, i fins i tot hi ha altres institucions supramunicipals i ajuntaments que ho
fan, i no precisament els de la CUP. Aquí sempre s’ha anat a mínims i ja fa 8 anys que
tant l’oposició com el govern cobra exactament el mateix i no són unes retribucions
exagerades tant per la dedicació (dilluns a diumenge, pràcticament 24 hores al dia
tant el primer tinent d’alcalde com l’alcalde) com per la feina que s’arriba a fer. I això
vol  dir  que,  un cop  valorat  tot  en conjunt,  no  és  viable  una  única  persona amb
dedicació  exclusiva  en  aquest  Ajuntament  amb  el  nivell  de  feina  actual  i  de
acontentament general i eficiència que s’ha aconseguit al municipi.  

Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa
una lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

Constituït  el  nou  Ajuntament  resultant  de  les  Eleccions  locals  convocades  per  Real
Decret 209/2019, d’1  d’abril, i establert el nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable
procedir  a  l'establiment  del  règim  de  dedicació  dels  membres  polítics  d'aquesta
Corporació,  especialment  tenint  en  compte  els  nomenaments  i  les  delegacions
efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decrets 514 i 519, de 19 de juny i 525, de 25 juny
de 2019, així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions.

La  normativa  sobre  règim  local,  al  referir-se  a  l’Estatut  dels  membres  de  les
Corporacions  Locals,  estableix  en  els  articles  75  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), en concordança amb l'article 166 del
Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb els articles 33 i següents del Reglament
Orgànic Municipal, dins els límits màxims establerts per la Llei de Pressupostos Generals
de  l’Estat,  que  els  membres  de  les  Corporacions  Locals  tenen  el  dret  de  percebre
retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que
estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per la concurrència efectiva
a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats
per les despeses realitzades en l’exercici del càrrec.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració
local, que va introduir a la LRBRL els articles 75 bis i 75 ter, limiten les retribucions dels
membres dels corporacions locals i el nombre dels mateixos que poden tenir dedicació
exclusiva.

Per Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, el límit màxim total que poden
percebre  els  membres  de  les  Entitats  Locals  per  tots  els  conceptes  retributius  i
assistències, exclosos els triennis als que en el seu cas tinguin dret aquells funcionaris
de  carrera  que  es  trobin  en  situació  de  serveis  especials  serà,  per  una  població
compresa entre 5.001 i 10.000, com és el cas de Celrà, de 47.759,30 Euros. Aquests
límits s’incrementaran, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019, en funció de l’increment
del PIB en els percentatges que s’indiquen en la pròpia norma citada.
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L'article 75 ter) LRBRL limita també el número dels membres de la corporació que poden
tenir dedicació exclusiva, en funció dels trams de població, corresponent tres membres
als  Ajuntaments  de  Municipis  amb  una  població  compresa  entre  3.001  i  10.000
habitants.
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent

ACORD

Primer. Establir  que els  membres de la Corporació que a continuació es relacionen,
exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva i seran donats d’alta al
règim corresponent de la Seguretat Social:

ALCALDE
Senyor Daniel Cornellà Detrell, amb efectes des del dia 15 de juny de 2019

PRIMER TINENT D'ALCALDE
Senyor Josep Bartis Fàbrega, amb efectes des del dia 15 de juny de 2019

Segon. Establir  que,  amb efectes  del  dia  8  de  juliol  de  2019,  els  membres  de  la
Corporació  que a continuació  es  relacionen,  exerciran els  seus càrrecs  en règim de
dedicació parcial, és a dir, amb una dedicació mínima de 6 hores i 30 minuts setmanals
a aquesta Corporació i seran donats d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social.

REGIDOR I REGIDORA DELEGATS AMB DELEGACIONS ESPECÍFIQUES

Senyora Sònia Fortià Martí
Senyor Albert López Guàrdia
Senyor Aram Aymerich Besalú

Tercer. Establir  a  favor  dels  membres de la  Corporació  que desenvolupin  les  seves
funcions  en  règim  de  dedicació  exclusiva  o  parcial,  en  funció  de  les  atribucions
delegades i assumides, les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les quals
es percebran prorratejades en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats
de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

El  període  de  meritació  de  les  pagues  extraordinàries  de  juny  i  desembre  serà  el
següent:

 Paga de juny, de l’1 de juliol al 30 de juny
 Paga de desembre, de l’1 de gener al 31 de desembre

1. ALCALDE

Nom                                                                                                  Retribucions      

- Senyor Daniel Cornellà Detrell              30.000,00  euros

2. PRIMER TINENT D’ALCALDE AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Nom                                                                                                   Retribucions      

-  Senyor Josep Bartis Fàbrega 30.000,00 euros
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3. REGIDOR I REGIDORA DELEGATS AMB DEDICACIÓ PARCIAL

Nom                                                                         Retribucions      

Senyora Sònia Fortià Martí 5.280,00 euros
Senyor Albert López Guàrdia 5.280,00 euros
Senyor Aram Aymerich Besalú 5.280,00 euros

La percepció d'aquestes retribucions, quan es tracti de règims de dedicació exclusiva,
serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de
les Administracions Públiques i  dels  Ens, Organismes i  Empreses d’elles dependents,
sense perjudici de les dietes o indemnitzacions que les pugui correspondre per la seva
assistència com a membres de corporacions locals de caràcter supramunicipal; i també
serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat quart  i amb el
desenvolupament d'altres activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26
de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Pel contrari, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d'aquestes retribucions
estarà  sotmesa  al  règim  establert  a  l'article  75  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local  i  també  serà  incompatible  amb  les
indemnitzacions que s'estableixen en l'apartat següent.

Quart.   Establir  a favor dels membres de la Corporació que no exerceixin els seus
càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d'indemnitzacions següent:

Unitari Sessions Any
Per assistència a les sessions de Ple 126,00 € 10 1.260,00 €
Per assistència a les sessions de la Junta de
Govern Local

223,00 € 18 4.014,00 €

Per  assistència  a  la  sessió  de  la  Comissió
Especial de Comptes 

38,70 € 2 77,40 €

Per  a  l'exercici  2019  el  número  màxim  de  sessions  per  les  quals  es  percebrà
indemnització serà el següent:

- Per assistència a les sessions de Ple: 5 sessions
- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 9 sessions

Les assistències seran abonades en referència a la concurrència efectiva a les sessions,
de manera que si algun Regidor/a no hagués concorregut efectivament al nombre de
sessions  del  Ple  o  de  la  Junta  de  Govern  Local  establertes,  meritarà  únicament
assistències per les concurrències efectives.

A les quantitats assignades com a indemnitzacions s’hi aplicarà la corresponent retenció
en concepte de l’IRPF.

Cinquè. Establir  a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per
les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia la seva acreditació
documental.

Sisè. Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i als
Regidors i Regidores afectats/des, fent constar a aquells que han sigut designats per a
desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà
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acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de
les 24 hores següents a la seva notificació.  

Setè. Publicar el present acord en el  Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el
tauler d’anuncis de la Corporació, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. I difondre el contingut
d’aquest  acord,  en  compliment  del  Principi  de  Transparència,  mitjançant  la  seva
publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del
que  disposen  els  articles  5  i  següents  de  la  Llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per majoria absoluta.

Vots a favor (12)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia  Ferrer  Benito,  senyor  Daniel  Jimènez  Elvira,  senyora  Sònia  Fortià  Martí,
senyora Montse Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram Aymerich
Besalú

GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna M. Coll Pascual i senyor
Miquel Rossell Molar

GM JXCELRÀ-JUNTS: senyor David Mas Roselló

Vots en contra (1):

GM PSC-CP: senyor Manel Roqueta Casalprim

6.  DONAR  COMPTE  AL  PLE  DE  LA  NOVA  CONFIGURACIÓ  DELS  GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS.

L’alcalde dóna compte de la nova configuració dels grups polítics municipals.

Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, que fa una lectura
de la proposta que se sotmet al Ple:

L’article 50.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb els articles 85 i
següents del Reglament Orgànic Municipal, determina que per al millor funcionament
dels òrgans de govern de la corporació el Ple pot acordar la creació de grups polítics
municipals. 

De  conformitat  amb el  que  disposa  el  paràgraf  7  de  l’article  87  del  ROM,  aquesta
Alcaldia ha de donar compte al Ple, en la primera sessió que celebri, de la constitució i
composició dels Grups Polítics Municipals, a efectes purament informatius.

De les declaracions emeses pels 13 regidors i regidores d’aquesta Corporació es desprèn
que, tant pel que fa a la seva adscripció a un Grup com pel que fa al seu portaveu, la
seva constitució i composició s’ajusten al previst per la normativa abans esmentada.

Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent

ACORD



Acta 9/2019
   8 de juliol de 2019

Primer. Donar compte al Ple, a efectes informatius, de que com a conseqüència de les
declaracions  efectuades  pels  13  regidors  i  regidores  d’aquest  Ajuntament,  i  en
compliment del que disposa l’article 50.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els Grups
Polítics Municipals que s’han constituït en aquest Ajuntament per aquest mandat, són els
següents:

Grup municipal de Candidatura d’Unitat Popular - alternativa municipalista
(CUP- AMUNT): 

Membres:

Sr. DANIEL CORNELLÀ DETRELL
Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA
Sra. EULÀLIA FERRER BENITO
Sr. DANIEL JIMÉNEZ ELVIRA
Sra. SÒNIA FORTIÀ MARTÍ
Sra. MARIA MONTSERRAT CARRÉ DALMAU
Sr. ALBERT LÓPEZ GUÀRDIA
Sr. ARAM AYMERICH BESALÚ

Portaveu: senyor Daniel Jimenez Elvira (titular)
      senyor Josep Bartis Fàbrega (suplent)

Grup municipal de Fem Celrà – Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
municipal (FC – ERC - AM)

Membres:

Sr. ROBERT VILÀ I BRUGUÉS
Sra. ANNA MARIA COLL I PASCUAL
Sr. MIQUEL ROSSELL MOLAR

Portaveu: senyor Miquel Rossell Molar (titular)
               senyora Anna Maria Coll Pascual (suplent)

Grup  municipal  de Partit  dels  Socialistes  de  Catalunya-Candidatura  de
progrés (PSC-CP)

Membre: Sr. MANUEL ROQUETA CASALPRIM

Portaveu: senyor Manuel Roqueta Casalprim

Grup municipal de Junts per Celrà (JxCAT – JUNTS)

Membre: Sr. DAVID MAS ROSELLÓ

Portaveu: senyor David Mas Roselló

Segon. Els  Grups  Polítics  Municipals  constituïts,  en  quant  a  la  seva  naturalesa,
representació i Estatut Jurídic, es regiran pel que disposen els articles 85 i següents del
Reglament Orgànic Municipal, en tot allò que no resulti incompatible amb la regulació
dels Grups Polítics Municipals continguda en l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de
Catalunya.
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Tercer. Difondre  el  contingut  d’aquest  acord,  en  compliment  del  Principi  de
Transparència,  mitjançant  la  seva  publicació  actualitzada  i  permanent  en  la  seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i
següents  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de  Transparència,  Accés  a  la
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (13)

GM CUP-AMUNT: senyor Daniel Cornellà Detrell, senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora
Eulàlia  Ferrer  Benito,  senyor  Daniel  Jimènez  Elvira,  senyora  Sònia  Fortià  Martí,
senyora Montse Carré Dalmau, senyor Albert López Guàrdia i senyor Aram Aymerich
Besalú

GM FC-ERC-AM: senyor Robert Vilà Brugués, senyora Anna M. Coll Pascual i senyor
Miquel Rossell Molar

GM PSC-CP: senyor Manel Roqueta Casalprim

GM JXCELRÀ-JUNTS: senyor David Mas Roselló

7.  DONAR  COMPTE  AL  PLE  DELS  DECRETS  DICTATS  PER  L'ALCALDIA  EN
MATÈRIA D'ORGANITZACIÓ SEGÜENTS:

7.1.  Decret  d'Alcaldia  514/2019,  de  data  19  de  juny,  mitjançant  el  qual
nomenen els membres de la Junta de Govern Local i delegació d’atribucions
de l’alcalde al seu favor. 

L’alcalde  fa  una  breu  explicació  del  contingut  del  Decret  que  es  transcriu  a
continuació:

Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig, convocades mitjançant
Reial decret 209/2019, d’1 d’abril,  i constituït el nou Ajuntament el dia 15 de juny de
2019, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en
particular, designar els membres de la Junta de Govern Local en exercici de la potestat
d’autoorganització que l’article 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, reconeix a aquesta entitat. 

D’acord amb els  articles 20.1.b i  23 de la Llei  esmentada,  en concordança amb els
articles 48.1.b i 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb l’article 74 del Reglament
Orgànica Municipal i demés legislació complementària, en aquest municipi és obligatòria
l'existència de la Junta de Govern Local al tenir una població de dret superior a 5.000
habitants.

Per  tot  això,  des  d’aquesta Alcaldia  i  en ús  de les  atribucions  que em confereix  la
legislació  esmentada  i  de conformitat  amb el  que disposen els  articles 74 a 76 del
Reglament Orgànic Municipal

HE RESOLT

Primer. Aprovar  la  nova  configuració  de  la  Junta  de  Govern  Local,  òrgan  col·legiat
municipal de caràcter resolutori, que queda integrada pels membres següents: 
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PRESIDENT 
Sr. Daniel Cornellà Detrell

VOCALS
Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Daniel Jiménez Elvira
Sra. M. Montserrat Carré Dalmau

Segon. Amb la finalitat de seguir els assumptes referits a matèries objecte de delegació,
podran  assistir  també  a  les  sessions  de  la  Junta  de  Govern  Local  els  regidors/es
delegats/es als quals se’ls confereixin delegacions de l’Alcaldia i amb l’objecte d’informar
en allò relatiu a l’àmbit de les seves activitats.

Tercer.  Prèvia convocatòria realitzada per aquesta Alcaldia, la Junta de Govern Local
celebrarà les seves sessions, amb periodicitat quinzenal que, a l’empara del que disposa
l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,  i en concordança amb l’article 122 del
ROM, i amb la periodicitat establerta, mitjançant acord plenari, en la que s’establiran les
dates i hores concretes de celebració.
 
Quart. La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i
assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà, per
delegació d’aquesta, les competències següents: 

En matèria d'Urbanisme 

1.  Formulació  i  aprovació  inicial  dels  instruments  de  planejament  urbanístic  derivat
següents: 

- Els plans parcials urbanístics. 
- Els plans especials urbanístics. 
- Els plans especials de millora urbana. 

2. Aprovació inicial i  definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes
d'urbanització complementaris. 

3.  En  general,  l'aprovació  de  qualsevol  altre  instrument  de  planejament  o  gestió
urbanística que desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual
no es trobi atribuïda al Ple de la corporació. 

4. Atorgar, denegar, modificar o prorrogar les llicències urbanístiques d'obres majors.

5. Llicències de parcel·lació urbanístiques.

6. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis en els supòsits previstos a l'article
21.1.o de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

7. Aprovar plans d'autoprotecció.

En matèria de Contractació i Patrimoni 

1. Aprovar els expedients relatius a la contractació d'obres, concessió d’obres, concessió
de serveis, subministrament i serveis, administratius especials i contractes privats, així
com els plurianuals de durada no superior a 4 anys. Tots ells, quan el seu import no
excedeixi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i la seva quantia superi els
3.000,00 €, incloent aquesta competència l'aprovació de tot l'expedient de contractació
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des de l’inici fins a la seva finalització definitiva o resolució, inclosa la seva modificació,
interpretació i revisió de preus, així com els actes d'autorització i disposició de despeses.

2. Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials quan el  seu valor no
superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost.
3. Adquirir béns i drets subjectes a la legislació patrimonial no declarats de valor històric
artístic, quan el seu valor sigui inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost.

4. Alienar o gravar, per qualsevol títol, els béns i drets patrimonials de propietat
municipal quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost.

En matèria de Personal 

1. Aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel Ple. 

2. Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal. 

3. Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

En matèria d'Hisenda 

1. Aprovar l'atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les
bases d'execució del pressupost.

2. Aprovar els padrons fiscals.

Cinquè.  Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar  per la Junta de Govern Local
d’acord amb el que preveuen els articles 146 i següents del ROM, i en els termes i dins
dels  límits  d’aquesta  delegació,  no  sent  susceptibles  de  ser  delegades en  cap altre
òrgan. 

En virtut d’aquesta delegació, en el text dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part
expositiva, del text següent: 

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut  de  les  delegacions  efectuades  per  l’alcalde  d’aquest  Ajuntament,
mitjançant  Decret  d’Alcaldia  ........,  de  data  .......,  que  va  ser  publicada  al
Butlletí Oficial de la Província de Girona de .......... 

Els  acords  que  s’adoptin  per  delegació,  que  seran  immediatament  executius  i
presumptament legítims, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la
competència  originària,  a  la  qual  s’haurà  de mantenir  informada de  l’exercici  de  la
delegació. 

Sisè. De conformitat amb l’article 149 del ROM, en concordança amb el que disposa
l’article 44.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions
tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la
seva  publicació  al Butlletí  Oficial  de  la  Província,  i  tindran  caràcter  indefinit  sense
perjudici de la potestat d’advocació per aquesta Alcaldia. 

Setè. Comunicar aquesta resolució a tots els regidors i regidores afectats, als portaveus
dels grups polítics municipals, i al personal tècnic i administratiu dels diferents serveis
municipals pel seu coneixement i efectes. 
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Vuitè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que
disposa  l’article  149  del  ROM,  en  concordança  amb  l’article  44.2  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 al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. I
difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada  i  permanent  en  la  seu  electrònica  municipal,  en  compliment  del  que
disposen  els  articles  5  i  següents  de  la  Llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

Novè. Donar  compte  d’aquesta  Resolució  al  Ple  en  la  sessió  extraordinària  que  es
convoqui per donar compliment al que preveu l’article 24.6 del ROM, en concordança
amb  l’article  38  del  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les
entitats locals. 

7.2. Decret d'Alcaldia 519/2019, de data 19 de juny, mitjançant el qual es
nomenen els tinents/es d’alcalde.

L’alcalde  fa  una  breu  explicació  del  contingut  del  Decret  que  es  transcriu  a
continuació:

Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 209/2019, d’1
d’abril, pel que es convoquen eleccions locals, i constituït el nou Ajuntament el dia 15 de
juny de 2015, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal,
en particular pel que fa a la designació dels tinents i tinentes d'alcalde.

De conformitat amb l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local,  en concordança amb l'article 55 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
amb  el  que  disposa  l’article  69  del  Reglament  Orgànic  Municipal,  és  competència
d'aquesta Alcaldia, que haurà de procedir al seu nomenament mitjançant Decret, entre
els membres de la Junta de Govern Local.

Atès que aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga l’article 53.2 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, en concordança amb l’article 21.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, els articles 69 i següents del Reglament
Orgànic Municipal, amb aquesta mateixa data i mitjançant Decret d'Alcaldia 514/2019,
de 19 de juny, he procedit a la designació dels membres de la Junta de Govern Local.

Per  tot  això,  des  d’aquesta  Alcaldia,  en  ús  de  les  atribucions  que  em confereix  la
legislació esmentada anteriorment

HE RESOLT

Primer. Nomenar tinents i tinentes d'alcalde d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia
d'avui, els regidors i regidores membres de la Junta de Govern Local que a continuació
es relacionen, el primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia en els casos de vacant,
absència,  malaltia, o qualsevol altra impossibilitat:

 Primer tinent d’ alcalde : Sr. JOSEP BARTIS FÀBREGA
 Segona tinenta d’alcalde : Sra. EULÀLIA FERRER BENITO 
 Tercer tinent d’alcalde: Sr. DANIEL JIMÉNEZ ELVIRA
 Quarta tinenta d'alcalde: Sra. MARIA MONTSERRAT CARRÉ DALMAU

 Segon. Establir que en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impossibilitat
d'aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent i,
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en  especial,  l'ordenació  de  pagaments  i  l'autorització  de  talons  bancaris,  seran
desenvolupades pels tinents d'alcalde, de conformitat amb l'ordre següent:

1r: el primer tinent d'alcalde, senyor Josep Bartis Fàbrega
2n: Indistintament, els tinents i les tinentes d'alcalde, senyora Eulàlia Ferrer
Benito, Sr. Daniel Jiménez Elvira i Sra. Maria Montserrat Carré Dalmau.

Tercer. A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia s’hagi d’absentar del terme municipal,
mitjançant Decret establirà la durada de la seva absència i designarà el tinent o tinenta
d'alcalde que hagi d'assumir les seves competències.

En el supòsit de no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia serà
substituïda de forma automàtica pel primer tinent d'Alcalde i, en el seu defecte, per
qualsevol dels altres tinents i tinentes d'Alcalde establerts en segon lloc que es trobin
presents, els quals hauran de donar compte d'aquesta circumstància 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  i  tinentes  d’alcalde  nomenats,  fent-los
constar que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves
atribucions com a alcalde o alcaldessa accidental,  i  que durant el  mateix no podran
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia anteriorment ni atorgar-ne
de noves.

Cinquè.  Difondre  el  contingut  d’aquest  acord,  en  compliment  del  Principi  de
Transparència,  mitjançant  la  seva  publicació  actualitzada  i  permanent  en  la  seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i
següents  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de  Transparència,  Accés  a  la
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

Sisè. Donar  compte  d'aquesta  Resolució  al  Ple  de  l'Ajuntament  en  la  sessió
extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu l’article
24.6 del Reglament Orgànic Municipal, en concordança amb els articles 38 i 46.1 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

7.3. Decret d'Alcaldia 525/2019, de data 25 de juny, mitjançant el qual es
deleguen competències de l’alcalde a favor dels/les regidors/es

L’alcalde  fa  una  breu  explicació  del  contingut  del  Decret  que  es  transcriu  a
continuació:

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i constituït el nou ajuntament el dia 15
de juny de 2019, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen
els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, en concordança amb l’article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb
l’article 68.2 del Reglament Orgànic Municipal, aquesta Alcaldia considera convenient
procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències de caràcter general
en favor dels membres de la Junta de Govern Local, i de caràcter especial, en favor de
diferents Regidors/regidora.

En conformitat amb la referida legislació, aquesta Alcaldia pot delegar l'exercici de les
seves atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, sempre i quan es tracti
de matèries que no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei



Acta 9/2019
   8 de juliol de 2019

Reguladora de les Bases del Règim Local, per l'article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, per l'article 68.1 del Reglament Orgànic Municipal i per l'article 9 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en els quals es regulen les
competències de l'Alcaldia que no son susceptibles de delegació i el seu règim jurídic.

Aquesta Alcaldia pot també conferir delegacions especials per a encàrrecs específics a
favor de qualsevol altre Regidor o Regidora, encara que no formi part de la Junta de
Govern Local.

Per tot l'exposat, i de conformitat amb el que disposen els articles 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril,  reguladora de les  bases  de règim local,  i  53 del  Text  refós de  la Llei
municipal i de règim local de Catalunya estableixen la facultat de l’Alcalde de delegar les
atribucions que la Llei li atorga.

En virtut de l’esmentat anteriorment,

RESOLC

Primer. Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a continuació es
relacionen, una delegació general d'atribucions de direcció, gestió i control dels serveis
següents:

Règim  Intern,  Esports,  Promoció  Económica  i  Habitatge:  senyor  JOSEP
BARTIS FÀBREGA

Salut i Medi ambient: Senyora EULÀLIA FERRER BENITO

Compromís Nacional i internacional i Cultura: Senyor DANIEL JIMÉNEZ ELVIRA

Participació, Atenció Ciutadana, Comunicació i Noves tecnologies: Senyora
MARIA MONTSERRAT CARRÉ DALMAU

A  efectes  de  delimitació  de  l’àmbit  d’actuació  de  cadascuna  de  les  regidories,
correspondran  a  aquestes,  a  títol  merament  enunciatiu  i  no  exhaustiu,  els  camps
d’actuació i matèries següents:

1.  REGIDORIA  DE  RÈGIM  INTERN,  ESPORTS,  PROMOCIÓ  ECONÒMICA  I
HABITATGE

RÈGIM INTERN

1. Política i gestió de personal.

2. Coordinació de regidories i personal.

3. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que
sent  de  competència  d’aquesta  Alcaldia,  no  hagi  sigut  objecte  de  delegació
general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

ESPORTS

1. Activitats relacionades amb el món de l’esport.

2. Gestió i direcció dels equipaments públics i altres instal·lacions municipals de
caràcter esportiu.

3. Foment, promoció i difusió de l’esport i ocupació del temps lliure.
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4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que
sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte  de  delegació
general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

1.  Foment  de  les  polítiques  de creació  i  potenciació  d’activitat  empresarial  i
suport al comerç. 

2. Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.

3. Activitats relacionades amb la promoció econòmica.

4. Coordinació i supervisió de la Borsa de treball. 

5. Plans d’Ocupació gestionats per l’Ajuntament. 

6. Foment d’iniciatives a l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació. 

7. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que
sent  de  competència  d’aquesta  Alcaldia,  no  hagi  sigut  objecte  de  delegació
general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora

HABITATGE

1.  Gestió,  direcció  i  execució  de  les  activitats  municipals  relacionades  amb
l’àmbit de l’habitatge.

2.  Impulsar la creació d'habitatge social  en règim de lloguer i  en règim de  
propietat.

3. Garantir el compliment de les determinacions sobre habitatge de protecció  
oficial que estableix la Llei d'urbanisme.

4.  En  general,  qualsevol  altra  activitat  relacionada  amb aquestes  matèries  
que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació
general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

2. REGIDORIA DE SALUT I MEDI AMBIENT

SALUT

1. Intervenció en diferents àrees o aspectes de la salut pública.

2.  En  general,  qualsevol  altra  activitat  relacionada  amb aquestes  matèries  
que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació
general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

MEDI AMBIENT

1. Direcció, gestió i control de les competències municipals en matèria de medi
ambient.

2. Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, estalvi  i
eficiència  energètica,  mitigació  del  canvi  climàtic,  ambientalització  de  les
compres i contractes municipals...).

3. Impuls, coordinació i seguiment dels Plans de sostenibilitat municipals (Pla
d’Acció d’Energies Sostenibles...).
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4. Comunicació i educació ambiental.

5. Gestió dels horts municipals.

6. Recollida d’animals de la via pública.

7. Llicències i altres autoritzacions, incloses les seves modificacions i pròrrogues
posteriors, relacionades amb la tinença d’animals potencialment perillosos.

8. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries
que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació
general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

3. REGIDORIA DE COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL I CULTURA

COMPROMÍS NACIONAL I INTERNACIONAL

1. Foment de la política municipal en matèria de cooperació i solidaritat.

2. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent
de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte  de  delegació  general  ni
especial a favor d’un altre Regidor o Regidora

CULTURA

1. Impuls, gestió i  coordinació dels programes d’actuació relacionats amb les
polítiques de foment, promoció i difusió de la cultura.
2. Organització i tramitació d’activitats culturals i lúdiques. 
3.  Impuls  d’activitats,  gestió  i  direcció  dels  equipaments  públics  destinats  a
serveis culturals.
4. Festes populars.
5. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que
sent  de  competència  d’aquesta  Alcaldia,  no  hagi  sigut  objecte  de  delegació
general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

4.  REGIDORIA  DE  PARTICIPACIÓ  CIUTADANA,  ATENCIÓ  CIUTADANA,
COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1. Impuls de projectes relacionats amb la promoció de la participació ciutadana.

2.  En  general,  qualsevol  altra  activitat  relacionada  amb aquestes  matèries  
que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació
general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

ATENCIÓ CIUTADANA

1. Serveis d'informació i atenció a la ciutadania i Registre d'entrada i sortida de
documents.

2. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries
que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte  de
delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

1. Gestió i direcció de les activitats relacionades amb la comunicació.
2. Informàtica.
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3. Administració electrònica.
4. Transparència.
5. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que
sent  de  competència  d’aquesta  Alcaldia,  no  hagi  sigut  objecte  de  delegació
general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

Aquestes delegacions engloben les facultats de direcció de l’àrea corresponent, impuls,
gestió, fins i tot la firma de quants documents de tràmit siguin necessaris, i control dels
serveis i activitats objecte de la delegació, i presentar propostes per a la seva resolució
pel Ple o la Junta de Govern Local, sense incloure la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers que queda reservat a l’Alcalde o al Ple en
funció de les respectives competències, i sota la coordinació de l’Alcaldia. 

Segon. Efectuar a favor dels regidors i de la regidora que a continuació es relacionen
una delegació específica d'atribucions respecte dels assumptes següents:

REGIDOR/A                                                                          ASSUMPTE  

Sònia Fortià Martí Gent gran i Igualtat

Albert López Guàrdia Educació i Serveis Socials 

Aram Aymerich Besalú Joventut i Patrimoni

A  efectes  de  delimitació  de  l'àmbit  d'actuació  de  cadascuna  d'aquestes  Regidories,
correspondran a aquestes els camps d'actuació i les matèries següents:

5. REGIDORIA DE GENT GRAN I IGUALTAT

GENT GRAN

1. Gestió de les polítiques adreçada a la gent gran.

2. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència
d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a
favor d’un altre Regidor o Regidora.

IGUALTAT

1. Polítiques d'igualtat. 

2. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència
d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a
favor d’un altre Regidor o Regidora.

6. REGIDORIA D’EDUCACIÓ I SERVEIS SOCIALS

EDUCACIÓ

1. Gestió i direcció de l’activitat educativa en tots els seus aspectes. 
2. Gestió i direcció dels edificis públics destinats a activitats educatives. 
3. Conservació i manteniment dels edificis de titularitat local destinats a
centres públics d'educació infantil i d'educació primària.
4.  Activitats  relacionades  amb  les  Escoles  Bressol  municipals  i  l’Escola  
Municipal de Dansa.
5.Foment de la política lingüística.
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6. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que
sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte  de  delegació
general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

SERVEIS SOCIALS

1.  Direcció  i  gestió  de  les  competències  municipals  en  matèria  de  serveis  
socials.
2. Gestió de les polítiques d’acció social.

3.  En  general,  qualsevol  altra  activitat  relacionada  amb aquestes  matèries  
que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació
general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

7. REGIDORIA DE JOVENTUT I PATRIMONI

JOVENTUT

1. Activitats relacionades amb el món de la joventut.
2. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis a la joventut, tal
com el Casal de Joves.
3. Organització d’activitats dirigides a la joventut.
4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que
sent  de  competència  d’aquesta  Alcaldia,  no  hagi  sigut  objecte  de  delegació
general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

PATRIMONI

1. Gestió, coordinació, manteniment i conservació del patrimoni municipal.
2. Gestió, conservació i  propostes en relació al Patrimoni Històric-Artístic. 
3. Difusió i foment cultural del Patrimoni Històric-Artístic.
4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència
d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a
favor d’un altre Regidor o Regidora.

Aquestes  delegacions  engloben  les  facultats  de  direcció  política  dels  Departaments
afectats a la gestió d’aquests assumptes, impuls, gestió, fins i tot la firma de quants
documents de tràmit siguin necessaris, i control dels serveis i activitats objecte de la
delegació, i presentar propostes per a la seva resolució pel Ple o la Junta de Govern
Local, sense incoure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers  que  queda  reservat  a  l’Alcalde  o  al  Ple  en  funció  de  les  respectives
competències, i sota la coordinació de l’Alcaldia. 

Tercer. Aquesta Alcaldia es reserva totes aquelles competències indelegables establertes
en l’article 21.1 i 2 i 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local,  així  com,   les establertes en 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  especialment  allò  referent  a  Hisenda,  Seguretat,   Mobilitat,  Serveis,  Urbanisme  i
Activitats  i totes aquelles matèries no delegades, que corresponen, a títol merament
enunciatiu i no exhaustiu, els camps d’actuació i matèries següents:

ALCALDIA

HISENDA

1. Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics.
2. Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic–financer.
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3. Planificació, proposta i gestió pressupostària.
4. Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic.
5.  En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquesta matèria.

SEGURETAT

1. Coordinació i supervisió de les activitats de seguretat ciutadana i circulació. 
2. Potestat sancionadora per l’incompliment de les Ordenances Municipals.
3. Protecció civil.
4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquesta matèria.

MOBILITAT

1. Manteniment  infraestructura,  senyalització  viària,  definició  d’itineraris
accessibles i transport urbà.

2. Resolució de les sol·licituds de llicències i altres autoritzacions, incloses les
seves  modificacions  i  pròrrogues  posteriors,  relacionades  les  targetes
d’aparcament per a persones amb discapacitat a que es refereix l’article 7
del Decret 97/2002, de 5 de març, i de les altres mesures regulades per
aquesta norma per a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat
reduïda.

3. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquesta matèria.

SERVEIS

1. Gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals de reparació
simple, restauració o rehabilitació i conservació i manteniment de l’espai públic i
equipaments  públics  que  en  cada  exercici  el  Pressupost  municipal  assigni  a
l’Àrea.
2. Manteniment i serveis.
3.  Manteniment  d’infraestructures  públiques  escolars,  culturals,  socials  i
esportives.
4.Cementiri.

 5. Gestió i coordinació dels serveis públics municipals.
6. Protecció Civil.
7. Comandament màxim del servei de vigilància municipal, seguretat ciutadana
i circulació.
8. Arxiu.
9. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquesta matèria.

URBANISME I ACTIVITATS

1. Edificació, que inclou, entre altres matèries, la tramitació de les llicències i
altres autoritzacions de caràcter urbanístic. I el control de l’activitat relacionada
amb  les  declaracions  i  comunicacions  de  caràcter  urbanístic  previstes  al
Reglament de protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014,
de 13 de maig.

2. Rehabilitació urbana i control del deure de conservació.

3.  Protecció  de  la  legalitat  urbanística,  inclosa  la  potestat  d’imposar  les
corresponents sancions i d’ordenar la restauració de l’ordre jurídic infringit.

4. Planificació del territori,  que inclou les figures de planificació territorial  del
municipi,  en  els  tràmits  que  siguin  de  competència  municipal  i  les  de
planejament urbanístic.

5.  Gestió urbanística i  execució urbanística,  inclosos els  seus instruments  de
gestió.
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6. Gestió, direcció i control de la realització de les obres municipals que en cada
exercici el Pressupost municipal assigni a l’Àrea.

7. Llicències i autoritzacions relatives a ocupació de la via pública o de terrenys d’ús
públic  vinculades  a  llicències  urbanístiques,  i  en  particular,  i  entre  altres,  la
instal·lació de contenidors de runa, casetes d’obres...

8. Competències relacionades amb la tramitació i resolució dels permisos ambientals i
les activitats sotmeses a règim de comunicació, incloses les autoritzacions i llicències
urbanístiques vinculades a aquestes. Així com tot el que es relaciona amb els controls
periòdics. 

9. Autoritzacions d’utilitzacions privatives o aprofitaments especials al sòl, vol o
subsòl de terrenys demanials de titularitat municipal, a favor de Companyies de
Serveis,  i  quantes  llicències  urbanístiques  siguin  necessàries  per  a  la  seva
realització.

10. Ocupació de la via pública i altres terrenys de propietat pública i d’espais
privats amb la col·locació de taules i cadires.

11. Autoritzar les ampliacions i reduccions dels horaris màxims d’establiments
públics destinats a espectacles públics i/o activitats recreatives sotmeses a la
Llei 10/1990, de 15 de juny, així com la realització d’espectacles i activitats de
caràcter extraordinari a que es refereix el Decret 239/1999, de 31 d’agost.

12. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquesta matèria.

Quart. Delegar  de  forma  indistinta,  en  tots  els  Regidors  i  Regidores  d’aquest
Ajuntament, senyor Josep Bartis Fàbrega, Sra. Eulàlia Ferrer Benito, Sr. Daniel Jiménez
Elvira,  Sra.  Sònia  Fortià  Martí,  Sra.  M.  Montserrat  Carré  Dalmau,  Sr.  Albert  López
Guàrdia, Sr. Aram Aymerich Besalú, Sr. Robert Vilà i Brugués, Sra. Anna Maria Coll i
Pascual, Sr. Miquel Rossell Molar, Sr. Manuel Roqueta Casalprim i Sr. David Mas Roselló
les  competències  que  a  aquesta  Alcaldia  li  atorga  l’article  51.1  del  Codi  Civil,  per
autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal.

Aquesta  delegació  faculta  a  tots  els  Regidors  i  Regidores  per  autoritzar  matrimonis
civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells.

A aquests efectes, la coordinació per a la designació del Regidor o Regidora actuant,
s’establirà a través del Registre Civil.
 
Cinquè. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen els
articles  146  i  següents  del  Reglament  Orgànic  Municipal,  en  concordança  amb  els
articles 43 i següents del ROF i en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no
sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

Sisè. Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 148 del ROM, en
concordança  amb l’article  44.2  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament i  Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
tindran efecte des de la data d'aquesta Resolució, i seran de caràcter indefinit, sense
perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.

En  cas  d’absència,  vacant,  malaltia  o  qualsevol  altre  impediment  dels  Regidors  i
Regidores  delegats,  assumirà  directament  i  automàticament  les  seves  competències
aquesta  Alcaldia,  com a titular  de  la  competència  originària,  entenent-se  a  aquests
efectes exercitada la potestat d’advocació, en aplicació del que disposa l’article 150.d)
del  ROM,  en  base a  la  present  resolució,  sense necessitat  d’una nova  expressa en
aquest sentit, sempre que així es comuniqui als interessats en l’expedient.
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L’Alcaldia podrà avocar les delegacions que es confereixen per a la gestió dels serveis
quan,  per  raó  especial  o  d’oportunitat,  s’estimi  necessari,  i  el  seu  manteniment  es
produeix mentre no s’acordi la seva expressa revocació.

Setè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que
disposa  l’article  149  del  ROM,  en  concordança  amb  l’article  44.2  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 al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. I
difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada  i  permanent  en  la  seu  electrònica  municipal,  en  compliment  del  que
disposen  els  articles  5  i  següents  de  la  Llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
 
Vuitè.  Comunicar  aquesta  resolució  als  designats,  que  es  considerarà  acceptada
tàcitament,  llevat  manifestació expressa,  en un termini  de 24 hores des de la seva
notificació, o es fa ús de la delegació. Així com també comunicar aquesta resolució als
portaveus dels grups polítics municipals i al personal tècnic i administratiu dels diferents
serveis municipals pel seu coneixement i efectes.

Novè. Donar  compte  al  Ple  d'aquesta  resolució  en  la  sessió  extraordinària  que  es
convoqui  per  donar  compliment  al  que  preveu  24.6  del  ROM, en  concordança  amb
l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.

El Ple es dóna per assabentat. 

CLOENDA. Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió i dóna les
gràcies als assistents i als oients. De tot el qual, jo, com a secretària general de la
corporació, dono fe.
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