Sant Adrià de Besòs, 18 de febrer de 2015
Essent les vuit hores i trenta minuts, a la sala de sessions, es constitueixen,
en primera convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí,
per tal de dur a terme la sessió extraordinària assenyalada per al dia d’avui,
els membres del Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per
mi el sotasignat secretari de la corporació, Josep Reverendo Carbonell.
Assisteix també l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d’alcalde:

Pedro Rivero Hidalgo
Filomena Cañete Carrillo
Ruth Soto García
José Luis Martínez Cardoso
Gregorio Camacho Alcalde
Juan Carlos Ramos Sánchez
Gregorio Camacho Alcalde
Hugo Ferrer Sáez
Gregorio Belmonte Ferrer
Jesús A. García Bragado
Laura Rodera Feliz
Desiree Aguilar Molina
Xavier Soley Manuel
Menchu Martí Matas
Óscar Marjalizo Hernández
Isabel Marcuello García
Josefa López Navarrete
Josefa Pérez Contreras
M. Dolores Ocaña Jiménez

Regidors:

S'han excusat d'assistir-hi Irene Aldabert González i Mireia Hernández
Hernández.
Vist que s’ha assolit la majoria absoluta del nombre de membres del Ple de
l’Ajuntament, el president obre la sessió.
ALCALDIA
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1. Proposta relativa a l'aprovació de la creació i composició de les
àrees i comissions informatives permanents
“El Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en el seu article 38, mana
que dins del termini dels trenta dies següents als de la sessió constitutiva de
l’Ajuntament, l’alcalde haurà de convocar la sessió o les sessions
extraordinàries del Ple de la corporació per resoldre tot allò que fa
referència a la seva organització i funcionament.
Els criteris en què es fonamenta aquesta proposta són els següents:
–
–
–

nombre reduït d’àrees i comissions per tal d’evitar reunions
agrupació de qüestions amb problemàtica comuna
màxima coordinació entre temàtica afí

Ara, amb la marxa de quatre regidores del grup socialista, cal modificar la
composició de les Comissions Informatives a fi que segueixin reflectint de
forma proporcional la composició del Ple. Atès que els regidors no adscrits,
que ara són cinc, tenen dret a formar part de totes les Comissions
Informatives, per poder mantenir una composició que reculli de forma
proporcional i fidel la representació dels grups al Ple, o bé es constitueixen
Comissions Informatives amb vint-i-un regidors, o bé es creen amb la
previsió del vot ponderat. Aquesta segona opció és la que s'ha escollit.
El dret de vot ponderat l'exercirà el titular de cada grup, si és present i, si
no, els vocals suplents, per ordre de nomenament.
TRLMRLC
Art. 60
Comissions d'estudi, d'informe o de consulta
60.1 En tots els municipis de més de cinc mil habitants s'han de constituir
comissions d'estudi, d'informe o de consulta. Als altres municipis poden
haver-hi aquestes comissions, sempre que les hagi previst el reglament
orgànic o ho acordi el ple de l'ajuntament. En qualsevol cas, als municipis
que són capital de comarca s'han de constituir les esmentades comissions,
amb independència del nombre d'habitants del municipi.
60.2 Corresponen a aquestes comissions l'estudi i el dictamen previs dels
assumptes que s'han de sotmetre a la decisió de ple o de la comissió de
govern quan actuï per delegació d'aquest. També poden intervenir en
relació amb els assumptes que s'han de sotmetre a la comissió de govern
quan aquest òrgan els demani dictamen.
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60.3 Correspon al ple de determinar el nombre i la denominació de les
comissions d'estudi, d'informe o de consulta, i llurs modificacions.
60.4 Aquestes comissions es poden també constituir amb caràcter temporal
per tractar de temes específics.
60.5 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.
Art, 58
Comissió especial de comptes
58.1 Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i
l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats
pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni,
el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes
d'entitats o organismes municipals de gestió.
58.2 Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir,
per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que
consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la
corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.
58.3 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.
58.4 Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens
perjudici de les que corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de
Comptes, d'acord amb llur legislació específica.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l'Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Crear les àrees i comissions informatives permanents següents:
ÀREA DE L'ALCALDIA
Matèries que comprèn:
̶

Direcció del govern i l'administració municipal
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Funcions de representació institucional
Coordinació dels òrgans institucionals (ple, junta de govern local, junta de
portaveus, grups municipals, comissionats)
̶
Secretaria
̶
Consorci del barri de la Mina
̶
Consorci del Besòs
̶
Consorci Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
̶
Empresa municipal Pla de Besòs, SA
̶
Empresa municipal Eusab, SAU
̶
Plans estratègics de ciutat
̶
Llei de barris
̶
Fòrum dels municipis
̶
Junta de Seguretat
Gabinet de Premsa i mitjans audiovisuals:
̶
Mitjans audiovisuals (ràdio i premsa)
̶
Coordinació mitjans de comunicació i premsa
̶
Coordinació revista d'informació municipal
̶
Butlletins informatius (Newsletters)
Protocol
Projecte ràdio municipal
Seguiment del Pla de mandat
̶
̶

ÀREA DE TERRITORI
Matèries que comprèn:
-

Urbanisme
Projectes d'inversions
Habitatge
Llicències i disciplina urbanística
Serveis Tècnics
Turisme
Serveis Municipals
Serveis Tècnics d'infraestructures
Brigada Municipal
Gestió de quioscos
Circulació i transports (senyalització, coordinació i seguiment via pública)
Parcs metropolitans, jardins i espais verds
Parcs infantils i mobiliari
Arbrat
Enllumenat públic
Recollida de residus
Clavegueram-sanejament
Terraplenament
Platges
Servei de manteniment i conservació municipal
Via Pública (neteja i inspecció)
Manteniment edificis municipals
Activitats ludicofestives, col.legis
Medi Ambient
Educació i sensibilització medioambiental
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Agència Local d'Energia
Consell Municipal del Medi Ambient
Salut Pública
Mercat d'Abastaments i Mercat d'Encants
OMIC
Llicències d'activitats
Comissió de Nomenclàtor

ÀREA DE GOVERNACIÓ, SERVEIS CENTRALS, PROMOCIÓ I EDUCACIÓ
Matèries que comprèn:
-

Seguretat i ordre públic
Administració general
Política econòmica i fiscal
Gestió dels sistema tributari
Gestió del patrimoni
Gestió de la despesa i tresoreria
Promoció Econòmica
Recursos Humans
Prevenció i salut laboral
Qualitat
Pla de modernització
Pacte territorial de l'ocupació
Consell municipal econòmic i social
Infraestructura informàtica
Comerç
Oficina d'atenció ciutadana OAC
Educació
Projectes educatius de ciutat
Ciutat Educadora
Equipaments educatius
Consorci per a la Normalització Lingüística
Comunicació i noves tecnologies:
- Disseny, difusió i imatge corporativa
- Web municipal
- Pantalles informatives
- Xarxes socials 2.0

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I ACTIVITATS CIUTADANES
Matèries que comprèn:
-

Esports
Festes
Equipaments esportius
Concessions esportives
Protecció Civil
Infància
Drets dels infants
Drets Civils
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Consell d'Infància
Joventut
Consell de Joves
Cultura
Escola de música
Arxiu Municipal
MhiC
Memòria històrica
Patrimoni Cultural
Equipaments culturals
Consell Municipal de les Arts i la Cultura
Cooperació i Solidaritat
Participació Ciutadana:
- Consells de barri
- Consultes i referèndums
- Reglaments i guies de participació
- Consells municipals
- Fires entitats
- Assessories d'entitats
Benestar i famílies
- Discapacitats
- Infància i risc
- Gent gran
- Noves ciutadanies
- Drogodependències
- Immigració
Mediació, convivència i civisme
Polítiques d'Igualtat
Consell Municipal de les Dones

COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
Pel que fa a la composició, els criteris rectors han estat:
- que siguin representades totes les forces polítiques amb representació
municipal
- que el nombre de membres de cada comissió sigui suficient i
proporcionat a les competències assignades
- el vot ponderat.
La composició de les comissions informatives, d’acord amb els criteris
manifestats i de conformitat amb el que preveuen els articles 58.3 i 60.5 del
TRLMRLC, es proposa que quedin configurades de la manera següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
President:
Vocals:

José Luis Martínez Cardoso (titular del grup PSC)
Ruth Soto García (suplent 1r)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 2n)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 3r)
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Juan Carlos Ramos Sanchez (suplent 4t)
Hugo Ferrer Sáez (suplent 5è)
Jesús Angel García Bragado (titular del grup PP)
Laura Rodera Feliz (suplent 1r)
Desirée Aguilar Molina (suplent 2n)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)
Irene Aldabert González (suplent 2n)
Mireia Hernández Hernández (titular del grup CiU)
Xavier Soley Manuel (suplent 1r)
Menchu Martí Matas
Oscar Marjalizo Hernández
Josefa Pérez Contreras
Isabel Marcuello García
M. Dolores Ocaña Jiménez
Josefa López Navarrete
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, SERVEIS CENTRALS,
PROMOCIÓ I EDUCACIÓ
President:
Vocals:

Pedro Rivero Hidalgo (titular del grup PSC)
Ruth Soto García (suplent 1r)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 2n)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 3r)
Juan Carlos Ramos Sanchez (suplent 4t)
Hugo Ferrer Sáez (suplent 5è)
Jesús Angel García Bragado (titular del grup PP)
Laura Rodera Feliz (suplent 1r)
Desirée Aguilar Molina (suplent 2n)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)
Irene Aldabert González (suplent 2n)
Mireia Hernández Hernández (titular del grup CiU)
Xavier Soley Manuel (suplent 1r)
Menchu Martí Matas
Oscar Marjalizo Hernández
Josefa Pérez Contreras
Isabel Marcuello García
M. Dolores Ocaña Jiménez
Josefa López Navarrete

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA PERSONA I ACTIVITATS
CIUDADANES
President:
Vocals:

Juan Carlos Ramos Sánchez (titular del grup PSC)
Ruth Soto García (suplent 1r)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 2n)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 3r)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 4t)
Hugo Ferrer Sáez (suplent 5è)
Jesús Angel García Bragado (titular del grup PP)
Laura Rodera Feliz (suplent 1r)
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Desirée Aguilar Molina (suplent 2n)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)
Irene Aldabert González (suplent 2n)
Mireia Hernández Hernández (titular del grup CiU)
Xavier Soley Manuel (suplent 1r)
Menchu Martí Matas
Oscar Marjalizo Hernández
Josefa Pérez Contreras
Isabel Marcuello García
M. Dolores Ocaña Jiménez
Josefa López Navarrete
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Examen i informe dels comptes generals de la corporació, juntament amb els
justificants i antecedents.
President:
Vocals:

Pedro Rivero Hidalgo (titular del grup PSC)
Ruth Soto García (suplent 1r)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 2n)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 3r)
Juan Carlos Ramos Sanchez (suplent 4t)
Hugo Ferrer Sáez (suplent 5è)
Jesús Angel García Bragado (titular del grup PP)
Laura Rodera Feliz (suplent 1r)
Desirée Aguilar Molina (suplent 2n)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)
Irene Aldabert González (suplent 2n)
Mireia Hernández Hernández (titular del grup CiU)
Xavier Soley Manuel (suplent 1r)
Menchu Martí Matas
Oscar Marjalizo Hernández
Josefa Pérez Contreras
Isabel Marcuello García
M. Dolores Ocaña Jiménez
Josefa López Navarrete
COMISSIÓ ESPECIAL D’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES

President:
Vocals:

Joan Callau Bartolí (titular del grup PSC)
Ruth Soto García (suplent 1r)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 2n)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 3r)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 4t)
Juan Carlos Ramos Sanchez (suplent 5è)
Hugo Ferrer Sáez (suplent 6è)
Jesús Angel García Bragado (titular del grup PP)
Laura Rodera Feliz (suplent 1r)
Desirée Aguilar Molina (suplent 2n)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)

18.02.2015

9

Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)
Irene Aldabert González (suplent 2n)
Mireia Hernández Hernández (titular del grup CiU)
Xavier Soley Manuel (suplent 1r)
Menchu Martí Matas
Oscar Marjalizo Hernández
Josefa Pérez Contreras
Isabel Marcuello García
M. Dolores Ocaña Jiménez
Josefa López Navarrete

Defensa la proposta l'alcalde.
Josefa López (regidora no adscrita) manifesta:
–

Que entenen que és l'equip de govern a qui toca organitzar-se i és la
seva responsabilitat.

–

Que hi ha quatre àrees Alcaldia, Territori, Governació i Serveis a la
Persona, però que de comissions informatives només n'hi ha tres i
demanen que n'hi tornin a haver quatre.

–

Que al principi d'aquesta legislatura hi havia la comissió d'Alcaldia, que
comprèn, entre altres, Consorci del barri de la Mina, el del Besòs,
Campus Interuniversitari, Pla de Besòs, Eusab, de tot això se n'ha de
donar compte, informar, dialogar, tec., per això volen que l'Alcaldia
també tingui comissió informativa.

–

Que, donada la situació actual, proposa que els 21 regidors formin part
de totes les comissions informatives, ja que estan treballant per a la
ciutadania i és una responsabilitat política, i no està d'acord amb el vot
ponderat.

Isabel Marcuello (regidora no adscrita) diu:
–

Que l'Àrea d'Alcaldia té un munt de coses per donar compte i per
informar i, a més a més, hi ha el gabinet de premsa, mitjans de
comunicació, audiovisuals, coordinació de mitjans de comunicació i
empresa, etc., que hi ha coses que no s'ha n'ha de donar compte però
que aquestes sí, perquè són departaments de la casa i voldrien saber,
poder fer alguna proposta, encara que només quedin dos mesos per a
les eleccions.

18.02.2015

10

Menchu Martí (PxC) manifesta:
–

Que l'11 de febrer va rebre un correu electrònic intern en què es donava
compte del nou cartipàs, però que el Ple del cartipàs és avui, 18 de
febrer, una setmana després d'haver-se enviat aquest correu, per tant,
fins que no s'hagin debatut i aprovat aquí i avui en aquest ple
extraordinari les propostes de 'alcalde, no hi ha cap cartipàs nou.

–

Que les baralles internes i abandonaments que hi ha hagut en el grup
socialista els han obligat a reajustar el cartipàs municipal per adaptar-lo
a la nova situació de pèrdua de la majoria absoluta tres mesos abans de
les eleccions municipals i als seus equilibris interns.

–

Que en 4 anys ja hi ha hagut 3 cartipassos pels seus equilibris i
picabaralles internes que afecten als ciutadans i que ja està bé de
inestabilitats en la seva gestió municipal.

–

Que no estan d'acord amb la seva proposta de vot proporcionat i
ponderat, que la seva opció és la de constituir comissions informatives
amb els 21 regidors.

–

Que els regidors tenen dret a formar part de les comissions, però també
a votar-hi nominativamente, no de forma proporcional i ponderada, ja
que així reflectiria la nova i actual correlació de regidors.

–

Que és la col·lisió entre els drets dels grups polítics amb representació al
ple, amb els drets dels regidors no adscrits per al vot en dites
comissions.

–

Que entre la problemàtica de la titularitat del dret de participació política,
consagrat en l'article 23.2 de la Constitució entre el partit polític o el
regidor, és el regidor el titular de dit dret com ciutadà "uti cives", com a
persona individual, no com a adscrit un grup municipal, en el conflicte
entre partitocràcia versus llibertat personal, estan per la llibertat dels
càrrecs electes.

–

Que per als criteris rectors per la composició de les comissions
informatives permanents han d'estar representats tots els regidors. Que
consideren que cada regidor, adscrit o no adscrit, ha de tenir el seu propi
dret a representar-se en cada comissió. Que hi ha sentències del
Tribunal Constitucional sobre aquest assumpte (TC s 30/1993, TC s 28
novembre 1995 i la STC 9 de juliol de 2009).

–

Que exigeix també la creació d'una comissió informativa d'Alcaldia, ja
que existeix una àrea d'alcaldia. per tractar de tots els temes que abasti
aquesta àrea.
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Xavier Soley (CiU) diu:
–

Que refer el cartipàs és competència de l'Alcaldia, però que no troben
coherent la reducció de les comissions, tenint en compte que es
mantenen les quatre àrees.

–

Que a gairebé tres mesos de finalitzar aquesta legislatura reduir les
comissions els sembla un despropòsit i un gest de poca deferència de
cara a l'oposició.

–

Que les comissions informatives també serveixen per informar dels
temes de ciutat abans de saber-ho a través dels mitjans de comunicació
i això no s'ha aprofitat, ja que moltes vegades s'han assabentat
d'aquests temes per la premsa i a les comissions no se n'ha parlat.

Jesús A. García (PP) manifesta:
–

Que
cuando
había
la
comisión
de
Alcaldía
el
alcalde,
incomprensiblemente, nunca asistía y por eso supone que por esta razón
el alcalde actual dejó de tener esa comisión.

–

Que con esta situación, los concejales tendrán que ir a las comisiones
cada quince días en lugar de cada semana, por lo tanto, si los concejales
pasaban durante el mes por las comisiones informativas, tampoco
entiende ahora el problema de que puedan venir los 21 concejales,
teniendo en cuenta que ahora serán por semanas alternativas.

L'alcalde diu:
–

Que en tots els òrgans supramunicipals depenents d'aquest Ajuntament,
excepte Pla de Besòs, hi ha tots els membres dels grups municipals.

–

Que en el cas de Pla de Besòs és a causa que en el seu origen és
diferent i el que es volia era incloure altres administracions com la
Delegació del Govern, la Generalitat, etc.. Que el gerent i la directora
estan a disposició de cadascun dels regidors per explicar tot allò que
demanin, fins i tot, les factures, per tant, la transparència hi és.

–

Que tots els temes de gestió municipal de l'Alcaldia passaran per alguna
comissió informativa.
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S'aprova la proposta per majoria amb el resultat següent:
Vots a favor: nou (9) – PSC (7) i ICV-EUiA (2)
Vots en contra: dos (2) – CiU (1) i PxX (1)
Abstencions: vuit (8) – PP (3), Óscar Marjalizo, Josefa López, M. Dolores
Ocaña, Josefa Pérez i Isabel Marcuelllo (regidors no adscrits)
2. Proposta relativa a la designació dels membres corporatius que
exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva.
“En data 3 de febrer de 2015, Isabel Marcuello García, M. Dolores Ocaña
Jiménez, Josefa Pérez Contreras i Josefa López Navarrete van presentar un
escrit en què manifestaven que deixaven el grup municipal socialista per
passar a ser regidores no adscrites, com a conseqüència, en data 5 de
febrer de 2015, l'alcalde va revocar les seves delegacions, per tant, ara és
coherent revocar les dedicacions exclusiva i parcials que se'n derivaven.
La normativa sobre règim local, en 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 de règim local, i 151 de la Llei 8/1987, de
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, el dret dels regidors a la
percepció de retribucions per a l’exercici dels seus càrrecs, quan aquests es
desenvolupin en dedicació exclusiva o parcial.
Aquesta previsió també es preveu en els articles 71 i 72 del Reglament
orgànic municipal i es troba desenvolupada en l’article 13 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l'Ajuntament que adopti els següents
ACORDS:
1. Revocar la dedicació exclusiva d'Isabel Marcuello García, amb efectes a 5
de febrer de 2015 i revocar les dedicacions parcials a M. Dolores Ocañá
Jiménez, Josefa Pérez Contreras i Josefa López Navarrete, amb efectes a
5 de febrer de 2015.
2. Mantenir l'actual règim de dedicació exclusiva els membres corporatius
que tot seguit es diran i amb la retribució anual següent:
Pedro Rivero Hidalgo, amb efectes a 4 de juliol de 2011 i amb un retribució de 45.200 €.
Gregorio Belmonte Ferrer, amb efectes a 4 de juliol de 2011, i amb una retribució de 45.200 €.
José Luis Martínez Cardoso, amb efectes a 4 de juliol de 2011 i amb un retribució de 38.000 €.
Ruth Soto García, amb efectes a 4 de juliol de 2011 i amb un retribució de 32.000 €.
Filomena Cañete Carrillo, amb efectes a 4 de juliol de 2011 i amb una retribució de 32.000 €.
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Juan Carlos Ramos Sánchez, amb efectes a 4 de juliol de 2011 i amb una retribució de 32.000
€.
Gregorio Camacho Alcalde, amb efectes a 4 de juliol de 2011 i amb una retribució de 32.000 €.
Joan Callau Bartolí, amb efectes a 8 de juliol de 2013 i amb un retribució de 50.000 €
Hugo Ferrer Sáez, amb efectes a 8 de juliol de 2013 i amb una retribució de 19.000 €.

3. Mantenir l'actual règim de dedicació parcial de 15 hores setmanals el
membre corporatiu Jesús A. García Bragado, amb efectes a 4 de juliol de
2011 i amb una retribució de 19.000 €.
4. A les quantitats assignades com a retribucions, se’ls practicaran les
corresponents retencions per l’IRPF i es retindrà l’import de la quota de
treballador del règim de la Seguretat Social.
5. El règim de dedicació exclusiva comporta l’alta en el règim de la
Seguretat Social dels regidors als quals s’apliqui i també la
incompatibilitat per percebre altres retribucions del sector públic.
6. Serà independent de les retribucions i indemnitzacions assenyalades en
els apartats anteriors, la percepció de les indemnitzacions per despeses
ocasionades en l’exercici del càrrec i per desplaçament per raó de la
representació prèvia la justificació corresponent.
Defensa la proposta l'alcalde.
Isabel Marcuello (regidora no adscrita) manifesta:
–

Que ja sap que no hi té res a veure, però que li agradaria saber quins
són els regidors d'aquest Ajuntament que formen part a l'Àrea
Metropolitana, a algun consell, fundacions, etc., i quines retribucions
tenen.

Menchu Martí (PxC) diu:
–

Que sempre que s'ha de tractar en un ple els sous dels regidors el
convoquen 8.30 del matí amb poca llum i pocs taquígrafs, perquè la
ciutadania no hi pugui assistir i no se n'assabenti.

–

Que se'n van 4 regidores del PSC, però hi continuen havent 9 regidors
de l'equip de govern, 7 socialistes i 2 de ICV-EUiA cobrant amb dedicació
exclusiva, més els 19.000 € anuals que cobra el cap de la lleial oposició,
Jesús A. García, en una ciutat amb gairebé 4.000 aturats.
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–

Que la renúncia als seus càrrecs de les 4 regidores suposarà un estalvi
als adrianencs d'uns 27.549 € fins a la celebració de les eleccions
municipals de maig.

–

Que això és bo perquè es demostra que, tal com ha dit ella des que va
entrar aquí, aquest Ajuntament pot funcionar sense tenir tants polítics
cobrant sou.

–

Que ara se n'han anat 4 regidores de l'equip de govern i l'Ajuntament
continua funcionant igual. Que més d'un dels que queden utilitzen aquest
consistori com una oficina de col·locació per viure de la política.

–

Que està convençuda que amb 7 regidors amb dedicació exclusiva en
comptes dels 9 actuals, el dia a dia i la gestió municipal seria exactament
la mateixa i que hi hauria més diners per destinar a partides socials i 2
membres de l'actual equip de govern a l'atur o i els recol.locaria Encís.

Mireia Hernández (CiU) manifesta:
–

Que com ja va dir en el cartipàs de 2013, cap municipi del mateix tram
d'habitants que Sant Adrià de Besòs té nou regidors a dedicació a
dedicació exclusiva. Igualada té prop de 38 mil habitants i 4 regidors a
dedicació exclusiva; Mataró, amb 125 mil habitants 5 regidors.

–

Que consideren que si la nova distribució del cartipàs es fa amb 4 grans
àrees de govern, aquests 4 responsables de les àrees són els quatre
regidors que haurien de tenir dedicació exclusiva i la resta parcial.

L'alcalde diu:
–

Que amb els sous sempre es fa demagògia i va bé quan una persona ha
estat en altres administracions i ha cobrat molt més que l'alcalde
d'aquesta ciutat.

–

Que primer s'ha de veure què cobren i què no cobren altres regidors que
no tenen dedicació exclusiva.

–

Que les quantitats estan penjades a la pàgina web, sempre han estat
públiques.

–

Que quan va sortir la llei restrictiva de remuneracions de càrrecs públics
del Govern central, tots els regidors d'aquest Ajuntament hi estaven per
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sota, de càrrecs de confiança en podrien tenir nou, i en tenen un i un
quart.
S'aprova per majoria amb el resultat següent:
Vots a favor: nou (9) – PSC (7) i ICV-EUiA (2)
Vots en contra: dos (2) – CiU (1) i PxC (1)
Abstencions: vuit (8) – PP (3), Óscar Marjalizo, Josefa López, M. Dolores
Ocaña, Josefa Pérez i Isabel Marcuelllo (regidors no adscrits)
3. Propostes relatives al nomenament dels representants de la
corporació en els òrgans col.legiats següents:
3. a) Consorci del Besòs
“Fets
1. En data 3 de febrer de 2015, Isabel Marcuello García ha presentat un
escrit en què manifesta que deixa el grup municipal socialista per passar
a ser regidora no adscrita, per tant, ara és coherent designar un altre
representant de la corporació al Consorci del Besòs.
Fonaments de dret
Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l'Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Designar els regidors Joan Callau Bartolí, Ruth Soto García, Gregorio
Camacho Alcalde i Jesús A. García Bragado membres de la Junta de Direcció
del Consorci del Besòs.”
M. Dolores Ocaña (regidora no adscrita) diu que ja sap que ells són l'equip
de govern però un cop més les formes i els acostaments brillen per la seva
absència.
Menchu Martí (PxC) diu que votarà en contra en els cinc òrgans col.legiats
perquè el seu grup no es considera ben representat, ni considera que les
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presidències i les representacions siguin les més adequades per al seu millor
funcionament.
Mireia Hernández (CiU) diu que el seu grup no hi està representat i
consideren que la nova distribució que s'ha fet no és representativa de la
nova situació dels 21 regidors. I que lamenten profundament que abans de
designar els representants no hi hagi hagut, donada la nova situació del
consistori, una reunió per tractar el tema, per tant, s'abstindran.
Jesús A. García (PP) diu que su partido és la segunda fuerza en este
Ayuntameinto y solo tiene un representante.
L'alcalde diu:
–

Que amb el Consorci del Besòs el que es va fer és que entre els dos
ajuntaments hi hagués representació de tots els grups polítics i això és el
que s'ha intentat fer.

–

Que quan algú decideix ser trànsfuga se li aplica la llei dels trànsfugues,
per tant, té dret com a regidor o regidora, però no com a grup.

Isabel Marcuello (regidora no adscrita) li contesta que elles són regidores no
adscrites, no trànsfugues, i li demana que tingui una mica de respecte, que
li agradi o no, són regidores no adscrites.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dotze (12) – PSC (7), ICV-EUiA (2) i PP (3)
Vots en contra: un (1) – PxC
Abstencions: sis (6) – CiU (1), Óscar Marjalizo, Josefa López, M. Dolores
Ocaña, Josefa Pérez i Isabel Marcuelllo (regidors no adscrits)
3. b) Consorci del barri de la Mina
“Fets
En data 3 de febrer de 2015, M. Dolores Ocaña Jiménez i Josefa Pérez
Contreras han presentat un escrit en què manifesten que deixen el grup
municipal socialista per passar a ser regidores no adscrites, per tant, ara és
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coherent designar uns altres representants de la corporació al Consorci del
barri de la Mina.
Fonaments de dret
Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l'Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
1. Designar els regidors Joan Callau Bartolí, Juan Carlos Ramos Sánchez,
Ruth Soto García, Gregorio Belmonte Ferrer, Gregorio Camacho Alcalde,
Desirée Aguilar Molina, Xavier Soley Manuel i Menchu Martí Matas
membres del Consorci del barri de la Mina.
2. Designar el regidor Gregorio Belmonte Ferrer membre i vicepresident de
la Comissió Executiva.”
Josefa López (regidora no adscrita) diu:
–

Que no es consideren trànsfugues, es consideren responsables, per tant,
demana també una mica de respecte.

–

Que hi votarà en contra perquè hi ha falta de diàleg.

Mireia Hernádnez (CiU) diu:
–

Que s'abstenen perquè estan d'acord amb el seu representant, però
qüestionen qui s'ha escollit com a representant en la Comissió Executiva,
perquè durant tots aquests anys, el Ple no ha rebut ni una sola
informació per part d'aquell que els ha de representar a la Comissió
Executiva del Consorci.

–

Que al passat juliol es van assabentar mitjançant la premsa d'una
actuació que proposava i que havia acordat el Consorci del barri de la
Mina, sense que aquest Ple hagués estat informat prèviament per aquell
que els ha de representar, perquè els recorda que és el representant del
consistori i no de l'equip de govern.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
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Vots a favor: dotze (12) – PSC (7), ICV-EUiA (2) i PP (3)
Vots en contra: cinc (5) – PxC, Josefa López, M. Dolores Ocaña, Josefa
Pérez i Isabel Marcuelllo (regidors no adscrits)
Abstencions: dues (2) – CiU (1), Óscar Marjalizo, regidor no adscrit (1)
3. c) Comissió de Nomenclàtor
“Fets
En data 3 de febrer de 2015, Isabel Marcuello García i M. Dolores Ocaña
Jiménez han presentat un escrit en què manifesten que deixen el grup
municipal socialista per passar a ser regidores no adscrites, per tant, ara és
coherent nomenar uns altres membres de la Comissió de Nomenclàtor.
Fonaments de dret
Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l'Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Nomenar els membres de la Comissió de Nomenclàtor:
President:

José Luis Martínez Cardoso

Vocals:

Ruth Soto García, PSC
Irene Aldabert González, ICV-EUiA
Mireia Hernández Hernández, CiU
Laura Rodera Feliz, PP
Menchu Martí Mata, PxC
Cap del Servei de Participació Ciutadana
Cap del Servei de Territori
Cap del Servei d'Activitats Ciutadanes
Cap del Servei d'Estadística i Padró
Cap del Servei d'Igualtat

Tècnics:

Secretària: Anabel Herrero Maestre”
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Isabel Marcuello (regidora no adscrita) s'alegra que la secretària de la
comissió sigui sent la mateixa persona que hi
havia abans,
independentment que hagi treballat amb ella. Que creu que l'han de
reubicar i hauria de ser a Participació Ciutadana que és on estava. Que
recorda a l'alcalde que alguns dels regidors són treballadors de la casa . Que
demana que es valori els treballadors per la seva feina i no per haver estat
en una àrea determinada o amb un regidor o regidora en concret.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dotze (12) – PSC (7), ICV-EUiA (2) i PP (3)
Vots en contra: un (1) – PxC
Abstencions: sis (6) – CiU (1), Óscar Marjalizo, , Josefa López, M. Dolores
Ocaña, Josefa Pérez i Isabel Marcuelllo (regidors no adscrits)
3. d) Xarxa Local de Consum
“Fets
En data 3 de febrer de 2015, Josefa López Navarrete ha presentat un escrit
en què manifesta que deixa el grup municipal socialista per passar a ser
regidora no adscrita, per tant, ara és coherent nomenar un altre
representant de la corporació a l'Assemblea General de la Xarxa Local de
Consum.
Fonaments de dret
Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l'Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Nomenar GREGORIO CAMACHO ALCALDE representant de l’Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs a l'Assemblea General de la Xarxa Local de Consum.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dotze (12) – PSC (7), ICV-EUiA (2) i PP (3)
Vots en contra: un (1) – PxC
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Abstencions: sis (6) – CiU (1), Óscar Marjalizo, Josefa López, M. Dolores
Ocaña, Josefa Pérez i Isabel Marcuelllo (regidors no adscrits)
3. e) Consell Municipal d'Accessibilitat
“Fets
En data 3 de febrer de 2015, M. Dolores Ocaña Jiménez ha presentat un
escrit en què manifesta que deixa el grup municipal socialista per passar a
ser regidora no adscrita, per tant, ara és coherent nomenar una altra
presidenta del Consell Municipal d'Accessibilitat.
Fonaments de dret
Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l'Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Nomenar FILOMENA CAÑETE CARRILLO presidenta del Consell Municipal de
l’Accessibilitat.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: dotze (12) – PSC (7), ICV-EUiA (2) i PP (3)
Vots en contra: un (1) – PxC
Abstencions: sis (6) – CiU (1), Óscar Marjalizo, , Josefa López, M. Dolores
Ocaña, Josefa Pérez i Isabel Marcuelllo (regidors no adscrits)
4. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia, de data 5 de febrer de
2015, pels quals es van avocar diverses atribucions delegades
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de l'Alcaldia, de
data 5 de febrer de 2015, pels quals es van avocar les atribucions delegades
següents:
Josefa López Navarrete
“Fets
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1. Per resolució de 2 de juliol de 2013 es va delegar genèricament a Josefa López
Navarrete per tal que exercís com a regidora delegada de Mediació i Civisme,
amb les activitats i funcions detallades en les resolucions.
2. Ara és coherent avocar aquesta delegació perquè la regidora ha presentat un
escrit, de data 3 de febrer de 2015, en què manifesta que deixa el grup
municipal socialista per passar a ser regidora no adscrita.
Fonaments jurídics
1. Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en el seu article 21, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 53, i el 37 del Reglament orgànic
municipal, determinen les atribucions d'aquesta Alcaldia, així com les que tenen
el caràcter de delegables.
2. Atès que els articles 23.4, 56 i 37.6 de les esmentades normes, respectivament,
assenyalen que es poden delegar determinades atribucions en els membres de
la Comissió de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
3. Vistos els articles els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; 53 i 56 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; 43 i 44 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 37 i 38 del Reglament
orgànic municipal.
RESOLC:
1. Avocar les atribucions delegades a Josefa López Navarrete, regidora d'aquest
Ajuntament, amb efectes a partir del dia 5 de febrer de 2015.
2. Conformement amb la normativa vigent, publiqueu aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, i doneu-ne
compte al Ple de l'Ajuntament.”

Isabel Marcuello García
“Fets
1. Per resolució de 2 de juliol de 2013 es va delegar genèricament a Isabel
Marcuello García per tal que exercís com a regidora delegada de Ciutadania, i
per resolució de 13 d'octubre de 2014 es avocar algunes d’aquestes atribucions,
amb les activitats i funcions detallades en les resolucions.
2. Ara és coherent avocar aquesta delegació perquè la regidora ha presentat un
escrit, de data 3 de febrer de 2015, en què manifesta que deixa el grup
municipal socialista per passar a ser regidora no adscrita.
Fonaments jurídics
1. Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en el seu article 21, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 53, i el 37 del Reglament orgànic
municipal, determinen les atribucions d'aquesta Alcaldia, així com les que tenen
el caràcter de delegables.
2. Atès que els articles 23.4, 56 i 37.6 de les esmentades normes, respectivament,
assenyalen que es poden delegar determinades atribucions en els membres de
la Comissió de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
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3. Vistos els articles els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; 53 i 56 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; 43 i 44 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 37 i 38 del Reglament
orgànic municipal.
RESOLC:
1. Avocar les atribucions delegades a Isabel Marcuello García, regidora d'aquest
Ajuntament, amb efectes a partir del dia 5 de febrer de 2015.
2. Conformement amb la normativa vigent, publiqueu aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, i doneu-ne
compte al Ple de l'Ajuntament.”

M. Dolores Ocaña Jiménez
“Fets
1. Per resolució de 2 de juliol de 2013 es va delegar genèricament a M. Dolores
Ocaña Jiménez per tal que exercís com a regidora delegada de Benestar i
Famílies, amb les activitats i funcions detallades en les resolucions.
2. Ara és coherent avocar aquesta delegació perquè la regidora ha presentat un
escrit, de data 3 de febrer de 2015, en què manifesta que deixa el grup
municipal socialista per passar a ser regidora no adscrita.
Fonaments jurídics
1. Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en el seu article 21, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 53, i el 37 del Reglament orgànic
municipal, determinen les atribucions d'aquesta Alcaldia, així com les que tenen
el caràcter de delegables.
2. Atès que els articles 23.4, 56 i 37.6 de les esmentades normes, respectivament,
assenyalen que es poden delegar determinades atribucions en els membres de
la Comissió de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
3. Vistos els articles els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; 53 i 56 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; 43 i 44 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 37 i 38 del Reglament
orgànic municipal.
RESOLC:
1. Avocar les atribucions delegades a M. Dolores Ocaña Jiménez, regidora d'aquest
Ajuntament, amb efectes a partir del dia 5 de febrer de 2015.
2. Conformement amb la normativa vigent, publiqueu aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, i doneu-ne
compte al Ple de l'Ajuntament.”

Josefa Pérez Contreras
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Fets
1. Per resolució de 2 de juliol de 2013 es va delegar genèricament a Josefa Pérez
Contreras per tal que exercís com a regidora delegada de Mitjans de
Comunicació, Audiovisuals i Infància, amb les activitats i funcions detallades en
les resolucions.
2. Ara és coherent avocar aquesta delegació perquè la regidora ha presentat un
escrit, de data 3 de febrer de 2015, en què manifesta que deixa el grup
municipal socialista per passar a ser regidora no adscrita.
Fonaments jurídics
1. Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en el seu article 21, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 53, i el 37 del Reglament orgànic
municipal, determinen les atribucions d'aquesta Alcaldia, així com les que tenen
el caràcter de delegables.
2. Atès que els articles 23.4, 56 i 37.6 de les esmentades normes, respectivament,
assenyalen que es poden delegar determinades atribucions en els membres de
la Comissió de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
3. Vistos els articles els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; 53 i 56 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; 43 i 44 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 37 i 38 del Reglament
orgànic municipal.
RESOLC:
1. Avocar les atribucions delegades a Josefa Pérez Contreras, regidora d'aquest
Ajuntament, amb efectes a partir del dia 5 de febrer de 2015.
2. Conformement amb la normativa vigent, publiqueu aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, i doneu-ne
compte al Ple de l'Ajuntament.”

5. Restar assabentats dels decrets de l’Alcaldia, de data 11 de febrer
de 2015 en matèria de nomenaments de tinents d’alcalde, membres
de la Junta de Govern Local, presidents de les comissions
informatives, delegacions específiques i regidors de districte
Tot seguit, els assistents resten assabentats del decrets de l’Alcaldia, de
data 11 de febrer de 2015, en matèria de nomenaments de tinents
d’alcalde, membres de la Junta de Govern Local, presidents de les
comissions informatives, delegacions específiques i regidors de districte:
Tinents d’alcalde
“Fets
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En data 3 de febrer de 2015, Isabel Marcuello García i Josefa López Navarrete han
presentat un escrit en què manifesten que deixen el grup municipal socialista per
passar a ser regidores no adscrites, per tant, ara és coherent nomenar nous tinents
d'alcalde.
Fonaments de dret
1. Els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i 41.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, atribueixen a l’alcalde el nomenament dels tinents d’alcalde.
2. L’article 23.3 de l’esmentada Llei i el 46.1 de l’esmentat Reglament expressen
que aquests nomenaments han de recaure en els membres de la Junta de
Govern Local.
RESOLUCIÓ
Per tant,
RESOLC:
1. Nomenar tinents d’alcalde els regidors següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PEDRO RIVERO HIDALGO
FILOMENA CAÑETE CARRILLO
IRENE ALDABERT GONZÁLEZ
RUTH SOTO GARCÍA
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CARDOSO
GREGORIO CAMACHO ALCALDE
JUAN CARLOS RAMOS SÁNCHEZ

2. Designar els esmentats regidors pel mateix ordre del seu nomenament, per
substituir-me en el càrrec per raó d’absència, malaltia o impediment que
m’impossibilitin per a l’exercici de les meves atribucions, així com per exercir les
funcions d’alcalde en els supòsits de vacant.
3. D’aquest decret se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió
que es faci, es notificarà personalment als designats i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des de demà
mateix.”

Membres de la Junta de Govern Local
“Fets
En data 3 de febrer de 2015, Isabel Marcuello García i Josefa López Navarrete han
presentat un escrit en què manifesten que deixen el grup municipal socialista per
passar a ser regidores no adscrites, per tant, ara és coherent nomenar nous tinents
d'alcalde.
Fonaments de dret
1. L'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local de Catalunya.
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2. Els articles 46 i 52 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
RESOLUCIÓ
Per tant,
RESOLC:
1. Nomenar els regidors Pedro Rivero Hidalgo, Filomena Cañete Carrillo, Irene
Aldabert González, Ruth Soto García, José Luis Martínez Cardoso, Juan Carlos
Ramos Sánchez i Gregorio Camacho Alcalde membres de la Junta de Govern
Local.
2. D’aquest decret se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió
que es faci, es notificarà personalment als designats i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des de demà
mateix.”

Presidents de les comissions informatives permanents
“Fets
Isabel Marcuello García va ser nomenada presidenta de la Comissió Informativa de
Ciutadania, i en data 3 de febrer de 2015 ha presentat un escrit en què manifesta
que deixa el grup municipal socialista per passar a ser regidora no adscrita, per
tant, ara és coherent reorganitzar les comissions informatives i els seus presidents.
Fonaments de dret
1. L’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
2. L'article 11 del Reglament orgànic municipal.
Per tant,
RESOLC:

RESOLUCIÓ

Nomenar els presidents de les comissions informatives permanents següents:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
José Luis Martínez Cardoso
COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, SERVEIS CENTRALS, PROMOCIÓ I
EDUCACIÓ
Pedro Rivero Hidalgo
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA PERSONA I ACTIVITATS CIUTADANES
Juan Carlos Ramos Sánchez
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Pedro Rivero Hidalgo
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COMISSIÓ ESPECIAL D'ADJUDICACIÓ D'HABITATGES
Joan Callau Bartolí”
Regidors delegats i delegació de matèries específiques
“En data 3 de febrer de 2015, Isabel Marcuello García, M. Dolores Ocaña Jiménez,
Josefa Pérez Contreras i Josefa López Navarrete han presentat un escrit en què
manifesten que deixen el grup municipal socialista per passar a ser regidores no
adscrites, per tant, ara és coherent nomenar nous regidors delegats i delegar
matèries específiques.
Els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i 43 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals faculten l’Alcaldia per efectuar delegacions de l’exercici d’atribucions en
qualsevol regidor i per efectuar delegacions per a comeses específiques a favor dels
regidors.
Per tant,

RESOLUCIÓ

RESOLC:
1. Nomenar regidors delegats de l’Alcaldia, en relació amb les comeses que
s’indiquen, els regidors següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regidor delegat Territori:JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CARDOSO.
Regidora delegada d'Urbanisme: RUTH SOTO GARCÍA.
Regidor delegat de Serveis a la Persona i Activitats Ciutadanes: JUAN
CARLOS RAMOS SÁNCHEZ.
Regidor delegat de Governació, Serveis Centrals, Promoció i Educació:
PEDRO RIVERO HIDALGO.
Regidor delegat d'Educació i Participació Ciutadana: GREGORIO BELMONTE
FERRER.
Regidora delegada de Solidaritat i Polítiques d'Igualtat: IRENE ALDABERT
GONZÁLEZ.
Regidor delegat de Cultura, Joventut i Infància: HUGO FERRER SÁEZ.
Regidora delegada de Recursos Humans, Promoció Econòmica, Benestar i
Famílies: FILOMENA CAÑETE CARRILLO.
Regidor delegat de Medi Ambient i Salut Pública: GREGORIO CAMACHO
ALCALDE

2. Els regidors delegats, en l’àmbit de la matèria objecte de la delegació,
dirigeixen, inspeccionen, impulsen els serveis, actuen sota la coordinació i
direcció de l’alcalde i efectuen propostes sobre les resolucions i acords que
correspongui adoptar als diferents òrgans municipals.
3. Efectuar delegació de les matèries específiques següents a favor dels regidors
que s’indiquen:
JOAN CALLAU BARTOLÍ
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Direcció del govern i l'administració municipal
Funcions de representació institucional
Coordinació dels òrgans institucionals (ple, junta de govern local, junta de
portaveus, grups municipals, comissionats)
Secretaria
Consorci del barri de la Mina
Consorci del Besòs
Consorci Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
Empresa municipal Pla de Besòs, SA
Empresa municipal Eusab, SAU
Plans estratègics de ciutat
Llei de barris
Fòrum dels municipis
Junta de Seguretat
Mitjans audiovisuals (ràdio i premsa)
Coordinació mitjans de comunicació i premsa
Coordinació revista d'informació municipal
Butlletins informatius (Newsletters)
Projecte ràdio municipal
Seguiment del Pla de mandat

Comunicació i noves tecnologies:
– Disseny, difusió i imatge corporativa
– Web municipal
– Pantalles informatives
– Xarxes socials 2.0
Protocol
Recerca i recursos externs
Comissió de Nomenclàtor
IRENE ALDABERT GONZÁLEZ
–
–
–

Polítiques d'Igualtat
Cooperació i Solidaritat
Drets Civils

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CARDOSO
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Serveis Municipals
Serveis Tècnics d'infraestructures
Brigada Municipal
Gestió de quioscos
Circulació i transports (senyalització, coordinació i seguiment via pública)
Parcs metropolitans, jardins i espais verds
Parcs infantils i mobiliari
Enllumenat públic
Recollida de residus
Clavegueram-sanejament
Terraplenament
Platges
Servei de manteniment i conservació municipal
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–
–
–

Via Pública (neteja i inspecció)
Manteniment edificis municipals
Activitats ludicofestives, col.legis

RUTH SOTO GARCÍA
–
–
–
–
–
–

Urbanisme
Projectes d'inversions
Habitatge
Llicències i disciplina urbanística
Serveis Tècnics
Turisme

GREGORIO CAMACHO ALCALDE
–
–
–
–
–
–
–
–

Medi Ambient
Arbrat
Educació i sensibilització medioambiental
Agència Local d'Energia
Consell Municipal del Medi Ambient
Salut Pública
Mercat d'Abastaments i Mercat d'Encants
OMIC i Consum

PEDRO RIVERO HIDALGO
–
–
–
–
–
–
–

Seguretat i ordre públic
Administració general
Política econòmica i fiscal
Gestió dels sistema tributari
Gestió del patrimoni
Gestió de la despesa i tresoreria
Llicències d'activitats

FILOMENA CAÑETE CARRILLO
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Promoció Econòmica
Recursos Humans
Prevenció i salut laboral
Qualitat
Pla de modernització
Pacte territorial de l'ocupació
Consell municipal econòmic i social
Infraestructura informàtica
Comerç
Oficina d'atenció ciutadana OAC
Benestar i famílies
Discapacitats
Infància i risc
Gent gran
Noves ciutadanies
Drogodependències
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Immigració

GREGORIO BELMONTE FERRER
–
–
–
–
–

Educació
Projectes educatius de ciutat
Ciutat Educadora
Equipaments educatius
Consorci per a la Normalització Lingüística

Participació Ciutadana:
– Consells de barri
– Consultes i referèndums
– Reglaments i guies de participació
– Consells municipals
– Fires entitats
– Assessories d'entitats
JUAN CARLOS RAMOS SÁNCHEZ
–
–
–
–
–
–

Esports
Festes
Equipaments esportius
Concessions esportives
Protecció Civil
Mediació, convivència i civisme

HUGO FERRER SÁEZ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Joventut
Consell de Joves
Cultura
Escola de música
Arxiu Municipal
MhiC
Memòria històrica
Patrimoni Cultural
Equipaments culturals
Infància
Drets dels infants

4. D’aquest decret se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió
que es faci, es notificarà personalment al designat i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des de demà
mateix.”
Regidors de districte
“Fets

18.02.2015

30

En data 3 de febrer de 2015, M. Dolores Ocaña Jiménez, Josefa Pérez Contreras i
Josefa López Navarrrete han presentat un escrit en què manifesten que deixen el
grup municipal socialista per passar a ser regidores no adscrites, per tant, ara és
coherent designar uns altres regidors de districte.
Fonaments de dret
1. L'article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
2. L'article51.3 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
3. L'article 43 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitat locals, que faculten l’alcalde per efectuar delegacions de l’exercici
d’atribucions en qualsevol regidoria i per efectuar delegacions per a comeses
específiques a favor dels regidors.
RESOLUCIÓ
Per tant,
RESOLC:
1. Nomenar els regidors de districte següents:
Casc antic
Sant Adrià Nord (de N-II a l’autopista)

Ruth Soto García
Filomena Cañete Carrilo

Sant Joan Baptista

Irene Aldabert González

La Catalana

Hugo Ferrer Sáez

Besòs

José Luis Martínez Cardoso

La Mina

Juan Carlos Ramos Sánchez

Trajana i Monsolís

Gregorio Camacho Alcalde

2. D’aquest decret se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament a la primera sessió
que es faci, es notificarà personalment al designat i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des de demà
mateix.”

6. Restar assabentats dels decrets de l’Alcaldia, de data 11 de febrer
de 2015, sobre delegacions genèriques
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decret de l'Alcaldia, de
data 11 de febrer de 2015, sobre les delegacions genèriques següents:

Gregorio Belmonte Ferrer
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“Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en el seu article 21, el Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, en el seu article 53, i el 37 del Reglament orgànic municipal, determinen les
atribucions d'aquesta Alcaldia, així com les que tenen el caràcter de delegables.
Atès que els articles 23.4, 56 i 37.6 de les esmentades normes, respectivament,
assenyalen que es poden delegar determinades atribucions en els membres de la
Comissió de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
Atès que el millor funcionament de l'Administració municipal executiva amb les cinc
àrees de gestió en què s'estructura i divideix aconsella fer ús d'aquesta facultat prevista
en les lleis esmentades.

Vistos els articles els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; 53 i 56 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; 43 i 44 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 37 i 38 del Reglament orgànic
municipal.
RESOLC:
1. Delegar genèricament a Gregorio Belmonte Ferrer, per tal que exerceixi com a
regidor delegat d'Educació i Participació Ciutadana, les atribucions següents:
a) Vigilar i controlar que s'acompleixin les directrius i acords dels òrgans de
govern.
b) Proposar a l'Alcaldia resolucions que es considerin pertinents en els assumptes
que siguin de la seva competència.
c) Sotmetre a la Junta de Govern Local o als òrgans que corresponguin les
propostes de resolució dels assumptes de la seva competència.
d) Elevar al Ple de l'Ajuntament, després dels tràmits d'informació o supervisió de
les comissions que es determinin, els assumptes que s'hagin de sotmetre al dit
òrgan.
1. La facultat de dirigir els serveis d'Educació, la de gestionar-los i la de resoldre
mitjançant actes administratius, inclusivament quan afectin a tercers. Aquestes
facultats es concreten en les matèries següents:
1.1. Contractació.
1.1.1. Els actes d'autorització i disposició de despesa dels seus crèdits consignats
en pressupost, d'acord i dintre dels límits previstos en els articles 21.1 f), ñ), o) i
p) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril:
“1. L’alcalde és el president de la corporació i exerceix les atribucions següents:
f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost
aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència,
concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les previstes a l’article 52.2
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 gener, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'hisendes locals, sempre que estiguin previstes en el pressupost i
el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels
seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li correspondran quan
l’import acumulat de les operacions vives a cada moment no superi el 15%
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dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i
retre comptes; tot això de conformitat amb allò que disposa la Llei
reguladora de les hisendes locals.
ñ) Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les
competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres,
de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
o) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
p) També correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals
l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de
tres milions d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor
no superi el percentatge ni la quantia indicats.”
Podrà emprar-se la realització de contractacions pel procediment negociat sense
publicitat amb els límits establerts anteriorment i amb els requisits que es
determinen a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i
en les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament.
Aquesta delegació per contractar comprèn la facultat d'aprovar inicialment i
definitiva els projectes, les seves modificacions o revisions pressupostàries, el plec
de clàusules economicoadministratives, el plec de condicions tècniques,
l'expedient de contractació i la despesa, la facultat d'adjudicar el contracte i la
seva formalització; la interpretació dels contractes administratius i resoldre els
dubtes que presenti el seu compliment; la seva modificació per raons d'interès
públic i pròrroga dels terminis de compliment; l'aprovació dels projectes
addicionals o reformats, l'import dels quals no ultrapassi el límit legal; les actes
de preus contradictoris; la revisió de preus; la resolució dintre dels límits i amb
els requisits establerts en la norma; la recepció provisional i definitiva; la
tramitació i resolució dels expedients de cancel.lació de fiances o garanties
definitives, i totes les altres facultats que la legislació atribueix a l'alcalde en
matèria delegada.
L’autorització d’actes administratius de pagament i presa de possessió de finques
per expropiació forçosa i compensació o cooperació urbanística.
1.1.2 Els actes de reconeixement de les obligacions que es derivin del punt 1.1.1.
1.2 Sol.licitar subvencions d'organismes, institucions i entitats públiques o privades
per a la gestió o desenvolupament dels assumptes propis d'Educació i acceptar
aquelles que no siguin de la competència del Ple.
1.3 Educació.
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a) L’organització i coordinació de les activitats d'Educació.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.4 Consorci per a la Normalització Lingüística.
a) L’organització i coordinació interna del Consorci per a la Normalització
Lingüística.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.5 Projectes educatius de ciutat.
1.6 Ciutat educadora.
1.7 Manteniment i conservació dels equipaments educatius.
1.8 Participació ciutadana.
a) L’organització i coordinació de la participació ciutadana del municipi.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.9 Aprovar convenis o concerts amb organismes, institucions i entitats públiques i
privades per a la prestació de serveis de la regidoria que no siguin competència del
Ple.
1.10 Aprovar projectes i programes d’actuació i l’organització d’actes públics
referents a la matèria delegada.
Aquests actes ho seran dintre dels límits establerts en els contractes corresponents
i que la legislació no atribueixi a un altre òrgan municipal diferent de l’Alcaldia.
2. Els actes dictats en l'exercici de les atribucions delegades, s'entenen dictats per
l'Alcaldia, i posen fi a la via administrativa, d'acord amb allò que s'estableix en
els articles 52.1 b) de la Llei 7/1985 i 172 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
3. En les resolucions que es dictin en virtut de les atribucions delegades en els
apartats anteriors, caldrà esmentar aquest acord.
4. L'exercici de les atribucions delegades, ho és sense perjudici de les que
confereix l'article 21.1 a) i h) de la Llei 7/1985, pel que fa al govern i a
l'Administració municipal, i la direcció superior de tot el personal
respectivament..
5. Les atribucions delegades seran exercides personalment en la seva totalitat,
sense que en cap cas es puguin delegar a un tercer.
6. Aquesta Alcaldia podrà avocar, en qualsevol moment, el coneixement i la
resolució de les atribucions delegades.
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7. Conformement amb la normativa vigent, publiqueu aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, i doneu-ne
compte al Ple de l'Ajuntament.”
Gregorio Camacho Alcalde
“Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en el seu article 21, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 53, i el 37 del Reglament orgànic municipal,
determinen les atribucions d'aquesta Alcaldia, així com les que tenen el caràcter de
delegables.
Atès que els articles 23.4, 56 i 37.6 de les esmentades normes, respectivament,
assenyalen que es poden delegar determinades atribucions en els membres de la
Comissió de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
Atès que el millor funcionament de l'Administració municipal executiva amb les cinc
àrees de gestió en què s'estructura i divideix aconsella fer ús d'aquesta facultat
prevista en les lleis esmentades.
Vistos els articles els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; 53 i 56 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; 43 i 44 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 37 i 38 del Reglament orgànic
municipal.
RESOLC:
1. Delegar genèricament a Gregorio Camacho Alcalde per tal que exerceixi com a
regidor delegat de Medi Ambient i Salut Pública, les atribucions següents:
a) Vigilar i controlar que s'acompleixin les directrius i acords dels òrgans de
govern.
b) Proposar a l'Alcaldia resolucions que es considerin pertinents en els assumptes
que siguin de la seva competència.
c) Sotmetre a la Junta de Govern Local als òrgans que corresponguin les propostes
de resolució dels assumptes de la seva competència.
d) Elevar al Ple de l'Ajuntament, després dels tràmits d'informació o supervisió de
les comissions que es determinin, els assumptes que s'hagin de sotmetre al dit
òrgan.
1. La facultat de gestionar el servei de Medi Ambient i Salut Pública, i la de
resoldre, mitjançant actes administratius, inclusivament quan afectin a tercers.
Aquestes facultats es concreten en les matèries següents:
1.1. Contractació.
1.1.1. Els actes d'autorització i disposició de despesa dels seus crèdits consignats
en pressupost, d'acord i dintre dels límits previstos en els articles 21.1 f), ñ), o) i
p) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril:
“1. L’alcalde és el president de la corporació i exerceix les atribucions següents:
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f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost
aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència,
concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les previstes a l’article 52.2
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 gener, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'hisendes locals, sempre que estiguin previstes en el pressupost i
el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels
seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li correspondran quan
l’import acumulat de les operacions vives a cada moment no superi el 15%
dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i
retre comptes; tot això de conformitat amb allò que disposa la Llei
reguladora de les hisendes locals.
ñ) Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les
competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres,
de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
o) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
p) També correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals
l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de
tres milions d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor
no superi el percentatge ni la quantia indicats.”
Podrà emprar-se la realització de contractacions pel procediment negociat sense
publicitat amb els límits establerts anteriorment i amb els requisits que es
determinen a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i
en les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament.
Aquesta delegació per contractar comprèn la facultat d'aprovar inicialment i
definitiva els projectes, les seves modificacions o revisions pressupostàries, el plec
de clàusules economicoadministratives, el plec de condicions tècniques,
l'expedient de contractació i la despesa, la facultat d'adjudicar el contracte i la
seva formalització; la interpretació dels contractes administratius i resoldre els
dubtes que presenti el seu compliment; la seva modificació per raons d'interès
públic i pròrroga dels terminis de compliment; l'aprovació dels projectes
addicionals o reformats, l'import dels quals no ultrapassi el límit legal; les actes
de preus contradictoris; la revisió de preus; la resolució dintre dels límits i amb
els requisits establerts en la norma; la recepció provisional i definitiva; la
tramitació i resolució dels expedients de cancel.lació de fiances o garanties
definitives, i totes les altres facultats que la legislació atribueix a l'alcalde en
matèria delegada.
1.1.2 Els actes de reconeixement de les obligacions que es derivin del punt 1.1.1.
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1.2 Sol.licitar subvencions d'organismes, institucions i entitats públiques o privades
per a la gestió o desenvolupament dels assumptes propis de Medi Ambient i Salut
Pública i acceptar aquelles que no siguin de la competència del Ple.
1.3 Aprovar convenis o concerts amb organismes, institucions i entitats públiques i
privades per a la prestació Medi Ambient i Salut Pública que no siguin competència
del Ple.
1.4 Aprovar projectes i programes d’actuació i l’organització d’actes públics
referents a la matèria delegada.
1.5 Medi Ambient.
a) L’organització i coordinació interna dels serveis de millora del medi ambient.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.6 Poda arbrat.
a) L’organització i coordinació interna dels serveis de poda arbrat.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.7 Salut Pública.
a) L’organització i coordinació interna dels serveis de salut pública.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.8 Educació i sensibilització mediambiental.
1.9 Mercats.
1.9.1 La incoació, tramitació i resolució dels expedients de:
a)
b)
c)
d)

Autorització d'obres en parades de mercat.
Traspassos de parades de mercat per actes "intervivos" o "mortis causae".
Autorització de canvi d'articles de venda.
Autorització de la venda no sedentària en el mercat d'encants, canvis de
nom i altres incidències.
e) Els actes que comportin el normal funcionament del servei de mercat.
Aquestes resolucions ho seran d'acord amb allò que es disposa en el
Reglament de mercats i quan no siguin competència del Ple.

1.9.2 La incoació, tramitació i resolució d'expedients sancionadors per infraccions
del Reglament de mercat en les quanties que en aquest es preveuen, dintre dels
límits atribuïts a l'Alcaldia.
1.10 OMIC i consum.
a) L’organització i coordinació interna dels serveis de l'OMIC i consum.
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b) La incoació i resolució dels actes que es derivin de l’organització d'aquest
servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
Aquests actes ho seran dintre dels límits establerts en els contractes corresponents
i que la legislació no atribueixi a un altre òrgan municipal diferent de l’Alcaldia.
2. Els actes dictats en l'exercici de les atribucions delegades, s'entenen dictats per
l'Alcaldia, i posen fi a la via administrativa, d'acord amb allò que s'estableix en
els articles 52.1 b) de la Llei 7/1985 i 172 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
3. En les resolucions que es dictin en virtut de les atribucions delegades en els
apartats anteriors, caldrà esmentar aquest acord.
4. L'exercici de les atribucions delegades, ho és sense perjudici de les que
confereix l'article 21.1 a) i h) de la Llei 7/1985, pel que fa al govern i a
l'Administració municipal, i la direcció superior de tot el personal respectivament
5. Les atribucions delegades seran exercides personalment en la seva totalitat,
sense que en cap cas es puguin delegar a un tercer.
6. Aquesta Alcaldia podrà avocar, en qualsevol moment, el coneixement i la
resolució de les atribucions delegades.
7. Conformement amb la normativa vigent, publiqueu aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, i doneu-ne
compte al Ple de l'Ajuntament.”
Filomena Cañete Carrillo
“Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en el seu article 21, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 53, i el 37 del Reglament orgànic municipal,
determinen les atribucions d'aquesta Alcaldia, així com les que tenen el caràcter de
delegables.
Atès que els articles 23.4, 56 i 37.6 de les esmentades normes, respectivament,
assenyalen que es poden delegar determinades atribucions en els membres de la
Comissió de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
Atès que el millor funcionament de l'Administració municipal executiva amb les cinc
àrees de gestió en què s'estructura i divideix aconsella fer ús d'aquesta facultat
prevista en les lleis esmentades.
Vistos els articles els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; 53 i 56 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; 43 i 44 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 37 i 38 del Reglament orgànic
municipal.
RESOLC:
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1. Delegar genèricament a Filomena Cañete Carrillo, tinenta d'alcalde, membre de
la Junta de Govern Local, per tal que exerceixi com a regidora delegada de
Recursos Humans, Promoció Econòmica, Benestar i Famílies les atribucions
següents:
1. Vigilar i controlar que s'acompleixin les directrius i acords dels òrgans de
govern.
2. Proposar a l'Alcaldia resolucions que es considerin pertinents en els assumptes
que siguin de la seva competència.
3. Sotmetre a la Junta de Govern Local o als òrgans que corresponguin les
propostes de resolució dels assumptes de la seva competència.
4. Elevar al Ple de l'Ajuntament, després dels tràmits d'informació o supervisió de
les comissions que es determinin, els assumptes que s'hagin de sotmetre al dit
òrgan.
1. La facultat de gestionar el servei de Recursos Humans i Promoció Econòmica i la
de resoldre mitjançant actes administratius, inclusivament quan afectin a
tercers. Aquestes facultats es concreten en les matèries següents:
1.1. Contractació.
1.1.1. Els actes d'autorització i disposició de despesa dels seus crèdits consignats
en pressupost, d'acord i dintre dels límits previstos en els articles 21.1 f), ñ), o) i
p) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril:
“1. L’alcalde és el president de la corporació i exerceix les atribucions següents:
f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost
aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència,
concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les previstes a l’article 52.2
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 gener, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'hisendes locals, sempre que estiguin previstes en el pressupost i
el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels
seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li correspondran quan
l’import acumulat de les operacions vives a cada moment no superi el 15%
dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i
retre comptes; tot això de conformitat amb allò que disposa la Llei
reguladora de les hisendes locals.
ñ) Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les
competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres,
de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
o) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
p) També correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals
l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns
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immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de
tres milions d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor
no superi el percentatge ni la quantia indicats.”
Podrà emprar-se la realització de contractacions pel procediment negociat sense
publicitat amb els límits establerts anteriorment i amb els requisits que es
determinen a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i
en les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament.
Aquesta delegació per contractar comprèn la facultat d'aprovar inicialment i
definitiva els projectes, les seves modificacions o revisions pressupostàries, el plec
de clàusules economicoadministratives, el plec de condicions tècniques,
l'expedient de contractació i la despesa, la facultat d'adjudicar el contracte i la
seva formalització; la interpretació dels contractes administratius i resoldre els
dubtes que presenti el seu compliment; la seva modificació per raons d'interès
públic i pròrroga dels terminis de compliment; l'aprovació dels projectes
addicionals o reformats, l'import dels quals no ultrapassi el límit legal; les actes
de preus contradictoris; la revisió de preus; la resolució dintre dels límits i amb
els requisits establerts en la norma; la recepció provisional i definitiva; la
tramitació i resolució dels expedients de cancel.lació de fiances o garanties
definitives, i totes les altres facultats que la legislació atribueix a l'alcalde en
matèria delegada.
L’autorització d’actes administratius de pagament i presa de possessió de finques
per expropiació forçosa i compensació o cooperació urbanística.
1.1.2 Els actes de reconeixement de les obligacions que es derivin del punt 1.1.1.
1.2 Sol.licitar subvencions d'organismes, institucions i entitats públiques o privades
per a la gestió o desenvolupament dels assumptes propis de Recursos Humans
Promoció Econòmica i acceptar aquelles que no siguin de la competència del Ple.
1.3. Recursos Humans.
1.3.1. Retribucions de personal.
En matèria de retribució de personal d'acord amb el Conveni aprovat pel Ple de
l'Ajuntament:
a) Aprovar les retribucions del personal
productivitat i serveis extraordinaris.
b) Aprovar les bestretes de nòmina.

laboral

i

funcionari,

inclosos

1.3.2. Règim disciplinari.
a) La incoació de diligències prèvies pel que fa a tot el personal.
b) La incoació d'expedients disciplinaris als funcionaris de carrera o interins per
presumptes faltes greus o molt greus i la seva tramitació.
c) La incoació de sancions als funcionaris de carrera o interins per faltes lleus.
d) La incoació d'expedients disciplinaris al personal laboral, la seva tramitació i
imposició de sancions, llevat la de comiat per tot tipus de faltes.
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1.3.3. Contractació, mobilitat i trasllat de personal.
a)
b)
c)
d)

Nomenament de personal funcionari interí.
Contractació de personal laboral no permanent i la seva formalització.
Adscripció provisional del personal a llocs de treball i vacants.
Trasllats de personal amb caràcter provisional d'acord amb les diferents
àrees.
e) Declarar vacants els llocs de treball que corresponguin d'acord amb les àrees
afectades.
1.3.4. Declaració de situacions administratives.
a) Concessió d'excedència forçosa o voluntària.
b) Concessió de serveis especials.
c) Concessió de tot tipus de permisos i llicències d'acord amb allò que
s'estableix en el Conveni.
d) Concessió de reingressos i reincorporacions del personal al servei actiu.
1.3.5. Convocatòries.
a) Oferta pública i places de caràcter temporal.
b) Provisió llocs de treball.
1.3.6. Publicació anuncis diaris oficials.
1.3.7. Prestacions socials segons Conveni.
a) Concessions d'ajudes per familiars disminuïts físics, psíquics o amb malalties
cròniques.
b) Concessió de borses d'estudi.
c) Concessió de beques per fills.
d) Concessió d’ajudes per a pròtesis i odontologia.
e) Concessió d'indemnitzacions per jubilacions avançades.
f) Qualsevol altre tràmit en matèria de prestacions socials previstes en el
Conveni de personal.
1.3.8. Formació de personal.
La formació del personal en tot allò que suposi una major capacitació professional,
administrativa i/o tècnica, d'acord amb les distintes àrees.
1.3.9. Matèries diverses.
a) Aprovació d'instruccions o circulars pel que fa al personal, que no afectin
essencialment a les normes generals de l'Administració municipal, ni tinguin
el caràcter de norma o reglament.
b) Reconeixement de temps de serveis a efectes d'antiguitat.
c) Execució d'ordres judicials de retenció de sous o retribucions del personal.
d) Acceptar subvencions o bonificacions que es concedeixin com a
conseqüència de la contractació de personal.
e) Liquidació d'havers (quitances) per baixa.
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f) Acords de deducció d'havers a funcionaris i personal laboral amb motiu de
vaga o altres motius.
1.4 Prevenció i salut laboral.
a) L’organització i coordinació de les activitats de prevenció i salut laboral.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.5 Qualitat.
a) L’organització i coordinació de les activitats del Servei de Qualitat.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.6 Promoció Econòmica i Comerç.
a) L’organització i coordinació interna del servei de Promoció Econòmica i
Comerç de l’Ajuntament.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.7 Pla de modernització.
a) L’organització i coordinació interna del pla de modernització.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.8 Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).
a) L’organització i coordinació interna de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.9 Infraestructura informàtica.
a) L’organització i coordinació interna del servei de la infraestructura
informàtica.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.10 Serveis Socials.
a) L’organització i coordinació interna dels Serveis Socials de l’Ajuntament.
b) La incoació i resolució dels actes que es derivin de l’organització del
departament de Serveis Socials que no corresponguin al Ple o que no siguin
indelegables.
1.11 Discapacitats.
a) L’organització i coordinació interna del servei.

18.02.2015

42

b) La incoació i resolució dels actes que es derivin de l’organització d'aquest
servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.12 Gent Gran.
a) L’organització i coordinació interna del servei.
b) La incoació i resolució dels actes que es derivin de l’organització d'aquest
servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.13 Infància en risc.
a) L’organització i coordinació interna del servei.
b) La incoació i resolució dels actes que es derivin de l’organització d'aquest
servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.14 Drogodependències.
a) L’organització i coordinació interna del servei.
b) La incoació i resolució dels actes que es derivin de l’organització d'aquest
servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.15 Immigració i noves ciutadanies.
a) L’organització i coordinació interna del servei.
b) La incoació i resolució dels actes que es derivin de l’organització d'aquest
servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.16 Gestió dels equipaments de la gent gran.
1.17 Aprovar convenis o concerts amb organismes, institucions i entitats públiques i
privades per a la prestació de serveis de la regidoria que no siguin competència del
Ple.
2. Els actes dictats en l'exercici de les atribucions delegades, s'entenen dictats per
l'Alcaldia, i posen fi a la via administrativa, d'acord amb allò que s'estableix en
els articles 52.1 b) de la Llei 7/1985 i 172 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
3. En les resolucions que es dictin en virtut de les atribucions delegades en els
apartats anteriors, caldrà esmentar aquest acord.
4. L'exercici de les atribucions delegades, ho és sense perjudici de les que
confereix l'article 21.1 a) i h) de la Llei 7/1985, pel que fa al govern i a
l'Administració municipal, i la direcció superior de tot el personal
respectivament.
5. Les atribucions delegades seran exercides personalment en la seva totalitat,
sense que en cap cas es puguin delegar a un tercer.
6. Aquesta Alcaldia podrà avocar, en qualsevol moment, el coneixement i la
resolució de les atribucions delegades.
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7. Conformement amb la normativa vigent, publiqueu aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, i doneu-ne
compte al Ple de l'Ajuntament.”
Hugo Ferrer Sáez
“Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en el seu article 21, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 53, i el 37 del Reglament orgànic municipal,
determinen les atribucions d'aquesta Alcaldia, així com les que tenen el caràcter de
delegables.
Atès que els articles 23.4, 56 i 37.6 de les esmentades normes, respectivament,
assenyalen que es poden delegar determinades atribucions en els membres de la
Comissió de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
Atès que el millor funcionament de l'Administració municipal executiva amb les cinc
àrees de gestió en què s'estructura i divideix aconsella fer ús d'aquesta facultat
prevista en les lleis esmentades.
Vistos els articles els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; 53 i 56 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; 43 i 44 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 37 i 38 del Reglament orgànic
municipal.
RESOLC:
1. Delegar genèricament a Hugo Ferrer Sáez, per tal que exerceixi com a regidor
delegat de Cultura, Joventut i Infància, les atribucions següents:
a) Vigilar i controlar que s'acompleixin les directrius i acords dels òrgans de
govern.
b) Proposar a l'Alcaldia resolucions que es considerin pertinents en els
assumptes que siguin de la seva competència.
c) Sotmetre a la Junta de Govern Local o als òrgans que corresponguin les
propostes de resolució dels assumptes de la seva competència.
d) Elevar al Ple de l'Ajuntament, després dels tràmits d'informació o supervisió
de les comissions que es determinin, els assumptes que s'hagin de sotmetre
al dit òrgan.
1. La facultat de dirigir els serveis de Cultura i Joventut la de gestionar-los i la de
resoldre mitjançant actes administratius, inclusivament quan afectin a tercers.
Aquestes facultats es concreten en les matèries següents:
1.1. Contractació.
1.1.1. Els actes d'autorització i disposició de despesa dels seus crèdits consignats
en pressupost, d'acord i dintre dels límits previstos en els articles 21.1 f), ñ), o) i
p) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril:
“1. L’alcalde és el president de la corporació i exerceix les atribucions següents:
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f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost
aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència,
concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les previstes a l’article 52.2
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 gener, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'hisendes locals, sempre que estiguin previstes en el pressupost i
el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels
seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li correspondran quan
l’import acumulat de les operacions vives a cada moment no superi el 15%
dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i
retre comptes; tot això de conformitat amb allò que disposa la Llei
reguladora de les hisendes locals.
ñ) Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les
competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres,
de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
o) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
p) També correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals
l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de
tres milions d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor
no superi el percentatge ni la quantia indicats.”
Podrà emprar-se la realització de contractacions pel procediment negociat sense
publicitat amb els límits establerts anteriorment i amb els requisits que es
determinen a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i
en les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament.
Aquesta delegació per contractar comprèn la facultat d'aprovar inicialment i
definitiva els projectes, les seves modificacions o revisions pressupostàries, el plec
de clàusules economicoadministratives, el plec de condicions tècniques,
l'expedient de contractació i la despesa, la facultat d'adjudicar el contracte i la
seva formalització; la interpretació dels contractes administratius i resoldre els
dubtes que presenti el seu compliment; la seva modificació per raons d'interès
públic i pròrroga dels terminis de compliment; l'aprovació dels projectes
addicionals o reformats, l'import dels quals no ultrapassi el límit legal; les actes
de preus contradictoris; la revisió de preus; la resolució dintre dels límits i amb
els requisits establerts en la norma; la recepció provisional i definitiva; la
tramitació i resolució dels expedients de cancel.lació de fiances o garanties
definitives, i totes les altres facultats que la legislació atribueix a l'alcalde en
matèria delegada.
L’autorització d’actes administratius de pagament i presa de possessió de finques
per expropiació forçosa i compensació o cooperació urbanística.
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1.1.2 Els actes de reconeixement de les obligacions que es derivin del punt 1.1.1.
1.2 Sol.licitar subvencions d'organismes, institucions i entitats públiques o privades
per a la gestió o desenvolupament dels assumptes propis de Cultura i Joventut i
acceptar aquelles que no siguin de la competència del Ple.
1.3 Cultura.
a) L’organització i coordinació de les activitats pròpies de Cultura.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.4 Joventut.
a) L’organització i coordinació de les activitats pròpies de Joventut.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.5 Patrimoni Cultural, MihC, Escola de Música i gestió dels equipaments culturals.
1.6 Memòria històrica.
1.7 Arxiu Municipal.
a) L’organització i coordinació interna de l'Arxiu Municipal de l’Ajuntament.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.8 Infància.
a) L’organització i coordinació del servei a la infància del municipi.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.9 Drets dels infants.
a) L’organització i coordinació interna dels drets dels infants.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
1.10 Aprovar convenis o concerts amb organismes, institucions i entitats públiques i
privades per a la prestació de serveis de la regidoria que no siguin competència del
Ple.
2. Els actes dictats en l'exercici de les atribucions delegades, s'entenen dictats per
l'Alcaldia, i posen fi a la via administrativa, d'acord amb allò que s'estableix en
els articles 52.1 b) de la Llei 7/1985 i 172 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
3. En les resolucions que es dictin en virtut de les atribucions delegades en els
apartats anteriors, caldrà esmentar aquest acord.
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4. L'exercici de les atribucions delegades, ho és sense perjudici de les que
confereix l'article 21.1 a) i h) de la Llei 7/1985, pel que fa al govern i a
l'Administració municipal, i la direcció superior de tot el personal
respectivament.
5. Les atribucions delegades seran exercides personalment en la seva totalitat,
sense que en cap cas es puguin delegar a un tercer.
6. Aquesta Alcaldia podrà avocar, en qualsevol moment, el coneixement i la
resolució de les atribucions delegades.
7. Conformement amb la normativa vigent, publiqueu aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, i doneu-ne
compte al Ple de l'Ajuntament.”
Juan Carlos Ramos Sánchez
“Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en el seu article 21, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 53, i el 37 del Reglament orgànic municipal,
determinen les atribucions d'aquesta Alcaldia, així com les que tenen el caràcter de
delegables.
Atès que els articles 23.4, 56 i 37.6 de les esmentades normes, respectivament,
assenyalen que es poden delegar determinades atribucions en els membres de la
Comissió de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
Atès que el millor funcionament de l'Administració municipal executiva amb les cinc
àrees de gestió en què s'estructura i divideix aconsella fer ús d'aquesta facultat
prevista en les lleis esmentades.
Vistos els articles els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; 53 i 56 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; 43 i 44 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 37 i 38 del Reglament orgànic
municipal
RESOLC:
1. Delegar genèricament a Juan Carlos Ramos Sánchez, per tal que exerceixi com
a ponent de l’Àrea de Serveis a la Persona i Activitats Ciutadanes, les
atribucions següents:
1. La direcció de l'Àrea Serveis a la Persona i Activitats Ciutadanes, en especial, les
activitats i funcions següents:
a) Exercir la direcció de la política municipal segons les directrius marcades pels
òrgans de govern de l'Ajuntament.
b) Vigilar i controlar que s'acompleixin les directrius i acords dels òrgans de
govern.
c) Proposar a l'Alcaldia resolucions que es considerin pertinents en els assumptes
que siguin de la seva competència.
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d) Sotmetre a la Junta de Govern Local o als òrgans que corresponguin les
propostes de resolució dels assumptes de la seva competència.
e) Elevar al Ple de l'Ajuntament, després dels tràmits d'informació o supervisió de
les comissions que es determinin, els assumptes que s'hagin de sotmetre al dit
òrgan.
2. La facultat de dirigir els serveis de l'Àrea, la de gestionar-los i la de resoldre
mitjançant actes administratius, inclusivament quan afectin a tercers. Aquestes
facultats es concreten en les matèries següents:
2.1. Contractació.
2.1.1. Els actes d'autorització i disposició de despesa dels seus crèdits consignats
en pressupost, d'acord i dintre dels límits previstos en els articles 21.1 f), ñ), o) i
p) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril:
“1. L’alcalde és el president de la corporació i exerceix les atribucions següents:
f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost
aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència,
concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les previstes a l’article 52.2
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 gener, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'hisendes locals, sempre que estiguin previstes en el pressupost i
el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10% dels
seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li correspondran quan
l’import acumulat de les operacions vives a cada moment no superi el 15%
dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i
retre comptes; tot això de conformitat amb allò que disposa la Llei
reguladora de les hisendes locals.
ñ) Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les
competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres,
de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
o) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
p) També correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals
l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de
tres milions d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor
no superi el percentatge ni la quantia indicats.”
Podrà emprar-se la realització de contractacions pel procediment negociat sense
publicitat amb els límits establerts anteriorment i amb els requisits que es
determinen a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i
en les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament.
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Aquesta delegació per contractar comprèn la facultat d'aprovar inicialment i
definitiva els projectes, les seves modificacions o revisions pressupostàries, el plec
de clàusules economicoadministratives, el plec de condicions tècniques,
l'expedient de contractació i la despesa, la facultat d'adjudicar el contracte i la
seva formalització; la interpretació dels contractes administratius i resoldre els
dubtes que presenti el seu compliment; la seva modificació per raons d'interès
públic i pròrroga dels terminis de compliment; l'aprovació dels projectes
addicionals o reformats, l'import dels quals no ultrapassi el límit legal; les actes
de preus contradictoris; la revisió de preus; la resolució dintre dels límits i amb
els requisits establerts en la norma; la recepció provisional i definitiva; la
tramitació i resolució dels expedients de cancel.lació de fiances o garanties
definitives, i totes les altres facultats que la legislació atribueix a l'alcalde en
matèria delegada.
L’autorització d’actes administratius de pagament i presa de possessió de finques
per expropiació forçosa i compensació o cooperació urbanística.
2.1.2 Els actes de reconeixement de les obligacions que es derivin del punt 2.1.1.
2.2 Sol.licitar subvencions d'organismes, institucions i entitats públiques o privades
per a la gestió o desenvolupament dels assumptes propis de l'Àrea, i acceptar
aquelles que no siguin de la competència del Ple.
2.3 Esports.
a) L’organització i coordinació de les activitats esportives.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
2.4 Festes.
a) L’organització i coordinació de les activitats pròpies de festes.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
2.5 Gestió i manteniment dels equipaments esportius.
2.6 Adjudicació i gestió de les concessions d'equipaments esportius.
2.7 Protecció Civil.
a) L’organització i coordinació de les activitats pròpies de Protecció Civil.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
2.8 Mediació, convivència i civisme.
a) L’organització i coordinació interna dels serveis de mediació, convivència i
civisme.
b) La incoació i resolució dels actes que es derivin de l’organització d'aquest
servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
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2.9 Aprovar convenis o concerts amb organismes, institucions i entitats públiques i
privades per a la prestació de serveis de l'Àrea que no siguin competència del Ple.
2. Els actes dictats en l'exercici de les atribucions delegades, s'entenen dictats per
l'Alcaldia, i posen fi a la via administrativa, d'acord amb allò que s'estableix en
els articles 52.1 b) de la Llei 7/1985 i 172 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
3. En les resolucions que es dictin en virtut de les atribucions delegades en els
apartats anteriors, caldrà esmentar aquest acord.
4. L'exercici de les atribucions delegades, ho és sense perjudici de les que
confereix l'article 21.1 a) i h) de la Llei 7/1985, pel que fa al govern i a
l'Administració municipal, i la direcció superior de tot el personal
respectivament.
5. Les atribucions delegades seran exercides personalment en la seva totalitat,
sense que en cap cas es puguin delegar a un tercer.
6. Aquesta Alcaldia podrà avocar, en qualsevol moment, el coneixement i la
resolució de les atribucions delegades.
7. Conformement amb la normativa vigent, publiqueu aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, i doneu-ne
ompte al Ple de l'Ajuntament.”

L'alcalde diu que la delegació de funcions és competència de l'alcalde i no ha
de ser sotmès a l'aprovació del Ple.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 9.20
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.

