Sant Adrià de Besòs, 30 de juny de 2015
Essent les dinou hores, 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 ordinària que correspon al dia d’avui, els membres del
Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat
secretari accidental de la corporació, Joan Antoni Pérez Vila. Assisteix també
l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

Pedro Rivero Hidalgo
Filomena Cañete Carrillo
Juan Carlos Ramos Sánchez
Ruth Soto García
José Luís Martínez Cardoso

Regidors:

Pedro Sánchez Álvarez
Óscar Marjalizo Hernández
Francisco Navarro Castellón
Joan Josep Belda Montes
Basilio Perona Cortés
Gregorio Belmonte Ferrer
Gregorio Camacho Alcalde
Isabel Marcuello García
Juan Vizcaíno Alonso
Rubèn Arenas Garcia
Antoni Vélez Barajas
Jesús A. Gacía Bragado
Andreu Marín Muñoz
Xavier Soley Manuel

Vist que assisteixen tots els membres del Ple de l’Ajuntament, el president
obre la sessió.
1. Prendre coneixement de la renúncia de la regidora Dolores
Murillo García
“Fets

30.06.2015

2

1. En data 22 de juny de 2015 la regidora Dolores Murillo García ha
presentat la seva renúncia com a regidora municipal.
Fonaments jurídics
1. L’article 9 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organitzación, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, diu que:
“El Concejal, Diputado o miembro de cualquier entidad local perderá
su condición de tal por las siguientes causas:
1. Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación.
2. Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión
judicial firme.
3. Por extinción del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que
continúe en sus funciones solamente para la administración ordinaria
hasta la toma de posesión de sus sucesores.
4. Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno
de la Corporación.
5. Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos
en la legislación electoral.
6. Por pérdida de la nacionalidad española.”
2. L’auto del TC 7/1984 diu que perquè la renúncia produeixi efectes no cal
que sigui acceptada pel ple. No obstant això, la STC 214/1998, d’11 de
novembre, diu que aquesta no és definitiva fins que el ple en pren
coneixement.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
1. Prendre coneixement de la renúncia de la regidora Dolores Murillo García
i donar-ne trasllat a l’Administració Electoral perquè proclami el seu
substitut.
2. Facultar indistintament l’alcalde i el regidor delegat perquè realitzin tants
actes i gestions com calguin per executar el present acord.”
M. Dolores Murillo (SAeC) manifesta:
–

Que el passat 22 de juny va presentar la seva renúncia a l’acta de
regidora de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, a causa de la
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incompatibilitat del càrrec de regidora amb el de funcionària d’aquest
Ajuntament.
–

Que per prendre possessió d'aquest càrrec va haver de renunciar a la
seva condició de funcionària amb una excedència sense sou, perquè es
trobava en situació de serveis especials i, com qualsevol altra persona
treballadora, que no té altres ingressos que el seu sou, no pot mantenirse gaire temps sense aquests ingressos, per tat, ha pres la decisió lògica
de reincorporar-se al seu lloc de treball.

–

Que els seus companys de partit ja sabien quines eren les seves
circumstàncies i aquesta possibilitat ja es preveia des de fa temps i que
ella mateixa n’era conscient quan es va presentar.

–

Que deixa pas a la persona següent de la llista, Marc Alloza, que exercirà
aquest càrrec amb compromís, il·lusió i posant tot el seu esforç a
treballar per a tots els adrianencs i adrianenques. Que és una persona
molt competent i altament capacitada per al càrrec, amb unes virtuts
personals que no es troben molt sovint: sentit comú, coherència i un
caràcter amable i dialogant.

–

Que deixa el meu grup municipal, SAEC, compromès amb aquest
municipi, capaç de crear il·lusió i de ser el referent del canvi a Sant
Adrià, aquest canvi tan necessari que la ciutadania reclama en la forma
de fer política, una nova política que permeti més participació i
transparència en les institucions
que tingui com a prioritat les
necessitats reals de la gent.

–

Que ella continuarà amb el seu compromís polític i amb la seva voluntat
de transformar la societat i fer-la més justa i igualitària. Que ho farà des
de la base, on sempre he estat, perquè no només es fa la política des de
les institucions, també es fa des dels moviments socials, els sindicats, i
des de qualsevol entitat on participi la ciutadania.

–

Que abans d’acomiadar-se vol transmetre alguns dels seus desitjos per
aquesta legislatura:
•

•

•

que els membres d’aquesta corporació siguin capaços d’anteposar els
interessos generals de la ciutadania als interessos del seu partit
polític o als seus propis.
que aquesta legislatura sigui una legislatura de diàleg, de pactes
necessaris per fer avançar projectes d’interès general, de no posar
pals a les rodes per motius purament partidistes.
que hi hagi respecte mutu: totes les persones que són aquí
representen una part dels adrianencs i adrianenques que han confiat
en ells. Tots i totes són mereixedors del seu respecte i reconeixement
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i seria bo i necessari que entre tots també regnés aquest respecte.
També demana respecte, consideració i diàleg amb el personal de
l’Ajuntament, hi ha un un equip de professionals excel·lents, amb
molta capacitat i no sempre se’ls escolta ni se’ls dóna el
reconeixement que mereixen. S’ha de dignificar la figura de l’empleat
públic i han de poder treballar en unes condicions adequades. Per
això, també cal molt diàleg i molta negociació amb els seus
representants.
–

Que, per acabar, agraeix a tots els seus companys i companyes de Sant
Adrià En Comú la seva feina, el seu esforç i el seu suport, sense la suma
de tots no haurien aconseguit estar on són, que tots són necessaris i la
seva força està en la seva unió.

–

Que també vol agrair el suport i la comprensió de la seva família, ja que
ha dedicat molt del seu temps personal a aquest projecte i ha hagut de
sacrificar moltes estones de no poder estar amb els seus éssers
estimats. Agraeix especialment a Franc i a la seva filla Ariadna, la seva
paciència i comprensió, sense el seu suport, no podria haver arribat aquí.

A les 19. 08 h M. Dolores Murillo abandona el seu escó.
2. Aprovar la periodicitat de les sessions del Ple
“El passat 13 de juny de 2015 es va constituir el nou Ajuntament d’aquest
municipi, resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig
ser proclamat alcalde.
Fonaments de dret
L'article 1r 10a de la Llei 11/99, de 21 d’abril, de modificació, entre d’altres,
de l’article 46.2a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’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. Que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tinguin lloc l’últim
dilluns de cada mes a les 19 hores.
En el cas que aquest fos festiu, la sessió es traslladarà al dia
immediatament posterior hàbil.
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2. Les sessions extraordinàries tindran lloc quan l'alcalde així ho decideixi,
per iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti la quarta part, com a mínim, del
nombre legal dels membres de la corporació.”
S'aprova per unanimitat
3. Aprovar 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
S'exercirà el dret de vot ponderat pel 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
Funcions de representació institucional
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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)
Projecte ràdio municipal
Seguiment del Pla de mandat

Participació Ciutadana:
– Consells de barri
– Consultes i referèndums
– Reglaments i guies de participació
– Consells municipals
– Fires entitats
– Assessories d'entitats
Comunicació i noves tecnologies:
– Disseny, difusió i imatge corporativa
– Web municipal
– Pantalles informatives
– Xarxes socials 2.0
Protocol
Educació:
–
–
–
–

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

ÀREA D'HISENDA I RECURSOS GENERALS
Matèries que comprèn:
–
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Administració general
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Política econòmica i fiscal
Gestió dels sistema tributari
Gestió del patrimoni
Gestió de la despesa i tresoreria
Contractació administrativa
Concessions esportives
Recursos Humans
Prevenció i salut laboral
Infraestructura Informàtica

ÀREA DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Matèries que comprèn:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Promoció Econòmica
Pacte territorial de l'ocupació
Foment i promoció de l'ocupació
Benestar i famílies
Discapacitats
Gent gran
Drogodependències
Immigració
Polítiques d'Igualtat
Consell Municipal de les Dones
Noves ciutadanies

ÀREA DE CIUTADANIA I SERVEIS A LA PERSONA
Matèries que comprèn:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Esports
Festes
Equipaments esportius
Infància i Joventut.
Drets dels infants
Drets Civils
Consell d'Infància
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
Oficina d'atenció ciutadana OAC
Pla de modernització
OMIC i Mediació
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ÀREA DE TERRITORI
Matèries que comprèn:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Urbanisme
Projectes d'inversions
Habitatge
Llicències i disciplina urbanística
Serveis Tècnics
Turisme
Medi Ambient
Educació i sensibilització medioambiental
Agència Local d'Energia
Consell Municipal del Medi Ambient
Salut Pública
Mercat d'Abastaments i Mercat d'Encants
Llicències d'activitats
Comerç de proximitat
Potenciació del Sòl Industrial
Comissió de Nomenclàtor

ÀREA D'ESPAI PÚBLIC, CONVIVÈNCIA I CIVISME
Matèries que comprèn:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Seguretat i ordre públic
Protecció Civil
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
Civisme

COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
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Pel que fa a la composició, els criteris rectors han estat:
a) que siguin representades totes les forces polítiques amb representació municipal
b) que el nombre de membres de cada comissió sigui suficient i proporcionat a les
competències assignades
La composició de les comissions informatives, d’acord amb els criteris manifestats i
de conformitat amb el que preveu l’article 125 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i el 46 del Reglament orgànic
municipal, es proposa que quedin configurades de la manera següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA
President:

Joan Callau Bartolí (titular del grup PSC)

Vocals:

Filomena Cañete Carrillo (suplent 1r)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 2n)
Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 3r)
Ruth Soto García (suplent 4t)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 5è)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Joan Josep Belda Montes (titular Sant Adrià en Comú)
Pendent de designació (suplent 1r)
Basilio Perona Cortés (suplent 2n)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular del grup MES)
Juan Vizcaino Alonso (suplent 1r)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RECURSOS GENERALS
President:

Pedro Rivero Hidalgo (titular del grup PSC)

Vocals:

Filomena Cañete Carrillo (suplent 1r)
Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 2n)
Ruth Soto García (suplent 3r)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Pendent de designació (titular de Sant Adrià en Comú)
Joan Josep Belda Montes (suplent 1r)
Basilio Perona Cortés (suplent 2n)
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Gregorio Camacho Alcalde (titular ICV-EUiA)
Gregorio Belmonte Ferrer (suplent 1r)
Juan Vizcaino Alonso (titular del grup MES)
Isabel Marcuello García (suplent 1r)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Presidenta:

Filomena Cañete Carrillo (titular del grup PSC)

Vocals:

Pedro Rivero Hidalgo (suplent 1r)
Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 2n)
Ruth Soto García (suplent 3r)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Basilio Perona Cortés (titular de Sant Adrià en Comú)
Pendent de designació (suplent 1r)
Joan Josep Belda Montes (suplent 2n)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)
Juan Vizcaino Alonso (titular del grup MES)
Isabel Marcuello García (suplent 1r)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I SERVEIS A LA PERSONA
President:

Juan Carlos Ramos Sánchez (titular del grup PSC)

Vocals:

Ruth Soto García (suplent 1r)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 2n)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 3r)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Joan Josep Belda Montes (titular de Sant Adrià en Comú)
Basilio Perona Cortés (suplent 1r)
Pendent de designació (suplent 2n)
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup ICV-EUiA)
Gregorio Camacho Alcalde (suplent 1r)
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Juan Vizcaino Alonso (titular del grup MES)
Isabel Marcuello García (suplent 1r)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
Presidenta:

Ruth Soto García (titular del grup PSC)

Vocals:

José Luis Martínez Cardoso (suplent 1r)
Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 2n)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 3r)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Titular del grup Sant Adrià en Comú (pendent de designació)
Basilio Perona Cortés (suplent 1r)
Joan Josep Belda Montes (suplent 2n)
Gregorio Camacho Alcalde (titular ICV-EUiA)
Gregorio Belmonte Ferrer (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular del grup MES)
Juan Vizcaino Alonso (suplent 1r)
Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ESPAI PÚBLIC, CONVIVÈNCIA I CIVISME
President:

José Luis Martínez Cardoso (titular del grup PSC)

Vocals:

Ruth Soto García (suplent 1r)
Juan Carlos Ramos Sánchez (suplent 2n)
Filomena Cañete Carrillo (suplent 3r)
Pedro Rivero Hidalgo (suplent 4t)
Pedro Sánchez Álvarez (titular del grup Ciutadans)
Óscar Marjalizo Hernández (suplent 1r)
Francisco Navarro Castellón (suplent 2n)
Basilio Perona Cortés (titular de Sant Adrià en Comú)
Joan Josep Belda Montes (suplent 1r)
Pendent de designació (suplent 2n)
Gregorio Camacho Alcalde (titular ICV-EUiA)
Gregorio Belmonte Ferrer (suplent 1r)
Isabel Marcuello García (titular del grup MES)
Juan Vizcaino Alonso (suplent 1r)
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Rubèn Arenas García (titular del grup ERC)
Antoni Vélez Barajas (suplent 1r)
Jesús Ángel García Bragado (titular del grup PP)
Andreu Marín Muñoz (suplent 1r)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Examen i informe dels comptes generals de la corporació, juntament amb els
justificants i antecedents.
President:

Pedro Rivero Hidalgo (titular del grup PSC)

Vocals:

Filomena Cañete Carrillo (suplent 1r)
Juan Carlos Ramos Sanchez (suplent 2n)
Ruth Soto García (suplent 3r)
José Luis Martínez Cardoso (suplent 4t)
Óscar Marjalizo Hernández (titular del grup de Ciutadans)
Grup Sant Adrià en Comú: pendent de designació
Gregorio Belmonte Ferrer (titular del grup d'ICV-EUiA)
Isabel Marcuello García (titular del grup de MES)
Antoni Vélez Barajas (titular del grup d'ERC)
Andreu Marín Muñoz (titular del grup del PP)
Xavier Soley Manuel (titular del grup CiU)

COMISSIÓ ESPECIAL D’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES
President:
Vicepresident:

Joan Callau Bartolí
Ruth Soto Garcia (PSC)

Vocals:

Pedro Rivero Hidalgo (PSC)
Filomena Cañete Carrillo (PSC)
Juan Carlos Ramos Sánchez (PSC)
José Luis Martínez Cardoso (PSC)
Francisco Navarro Castellón (Ciutadans)
Grup Sant Adrià en Comú: pendent de designació
Gregorio Camacho Alcalde (ICV-EUiA)
Isabel Marcuello García (MES)
Rubèn Arenas Garcia (ERC)
Jesús A. García Bragado (PP)
Xavier Soley Manuel (CiU)

Xavier Soley (CiU) manifesta:
–

Que el més essencial és el contingut, el tarannà i la capacitat de les
persones que hi estan al capdavant, i que la disposició i la capacitat del
diàleg i del pacte sigui en aquesta legislatura l'objectiu principal de
treball de l'equip de govern.

30.06.2015

14

–

Que hi dóna el vistiplau, però que troba estrany separar en diversos
responsables les àrees de Benestar i Famílies i les d'Infància i Joventut, o
les llicències urbanístiques i les d'activitats.

–

Que, malgrat això, entén que ara només són sis regidors, però que creu
que e es podria haver afinat una mica més bé.

Andreu Marín (PP) manifesta:
–

Que se oponen a la creación de las áreas y comisiones tanto por razones
técnicas como políticas.

–

Que han detectado deficiencias en las competencias asignadas, por
ejemplo, la Comisión de Alcaldía englobará Participación Ciudadana,
Comunicación y Nuevas Tecnologías, pero entienden que si ya existe una
comisión nombrada Ciudadanía y Servicios debería estar en ésta las
competencias sobre la participación de los ciudadanos en la vida política.

–

Que durante la campaña todos los partidos han hablado de
transparencia, sin embargo, no han observado ninguna referencia al
rendimiento de cuentas, a la publicación de sueldos y declaraciones de
renda, etc., a poner la máxima información municipal al alcance de los
vecinos.

–

Que los que por acción u omisión aprueben este cartapacio serán
cómplices de perpetuar la opacidad de la gestión municipal, serán
quienes den la espalda a las demandas de unos ciudadanos a los cuales
ya no les vale la forma de hacer política de hace 20 o 30 años, que se
trata de cambiar ellos mismos para que los ciudadanos no les cambien a
ellos.

–

Que ellos han sido críticos con su propio partido y ahora les toca al resto
hacer sus deberes.

–

Que celebran que exista la Comisión de Convivencia y Civismo lo cual
quiere dedir que reconocen que existen enormes problemas de
incivismo.

–

Que el PSC ha ganado las elecciones a los puntos y siguen sin enterarse
del descenso sin precedentes que han sufrido. Que tienen una falta de
rigor y profesionalidad en la elaboración de este cartapacio. Que no hay
voluntad política de cambiar nada, de sacar del atolladero a una ciudad
que está azotada por la crisis económica y por un 22% de paro.
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–

Que han colocado a sus seis concejales con dedicación exclusiva y con
sueldos entre 45.000 y 50.000 € anuales, una vez más cuando se trata
de Sant Adrià lo primero que hacen es mirarse al ombligo, que también
preveen indemnizaciones de 150 € a juntas de gobierno semanalmente.

–

Que su grupo municipal llega con humildad al Pleno, pero para hacer
política en mayúsculas, no serán la muleta del PSC, se han acabado los
tiempos de la connivencia y del todo vale, y en que solo se podía hacer
política municipal en una sola dirección que era la que marcaba el equipo
de gobierno.

–

Que no cuenten con ellos si van a seguir apostando por un chiringuito de
desgobierno, por la opacidad de la información municipal, por desatender
las peticiones de los vecinos en materia de incivismo, o por chapuzas
como la gestión de las paradas del mercado, etc.

Isabel Marcuello (MES) manifesta:
–

Que aquest cartipàs continua sent com sempre. Que la ciutadania els ha
fet un toc d'atenció perquè volien un canvi, ja que sinó ara l'equip de
govern tindria majoria absoluta, però aquesta no ha estat la realitat.

–

Que el seu grup municipal no ha vist cap canvi pel que fa a
l'organització, la qual hauria de respondre amb agilitat, eficiència,
eficàcia, transparència i participació.

–

Que ha quedat clar que han creat sis àrees perquè són sis membres i,
per tant, no poden fer més àrees.

–

Que l'aposta que haguessin hagut de fer és intentar canviar aquesta
maquinària del passat, però que l'equip de govern ho ha deixat damunt
la taula.

–

Que són aquí per resoldre els problemes de la ciutadania amb agilitat i
eficàcia i això no es donarà.

–

Que MES ha de ser coherent i ho continuarà sent amb tot allò que
aquest grup ha defensat fins ara, tant amb el programa com a la
investidura i sobretot en la seva assemblea local i davant de la
ciutadania que és qui ha atorgat aquesta veu per poder dir a l'equip de
govern què pensen.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
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–

Que amb sis regidors només hi poden haver sis àrees.

–

Que amb les polítiques socials educació, cultura, serveis socials, etc., els
demana que treballin amb la transversalitat necessària perquè no es
quedi qualsevol qüestió fora.

Pedro Sánchez (C's) manifesta:
–

Que aquest grup no té cap intenció d'escapolir-se ni escudar-se en les
decisions d'un govern minoritari per escamotejar el que són les seves
responsabilitats com a oposició i que com a tal els correspon vetllar
perquè existeixi una adequada transparència i perquè aquest treball en
equip es produeixi de manera efectiva.

Filomena Cañete (PSC) diu:
–

Que els regidors amb dedicació exclusiva no cobren cap indemnització
per anar a les juntes de govern.

–

Que han intentat agrupar les àrees en funció de temàtiques comunes,
però que s'ha de tenir en compte que són sis i per això han creat sis
àrees.

–

Que li sobta que hi hagi grups que ja puguin saber que amb aquesta
organització i estructura d'entrada que això no funcionara, per tant,
demana una mica de confiança i que les matèries s'han de distribuir
d'alguna manera.

–

Que un dels temes que treballaran i que tots els grups n'han fet esment
és la transparència i espera que tots els grups hi ajudin.

–

Que han tingut en compte l'equilibri i la distribució en les comissions
informatives, perquè els diferents regidors i regidores de l'oposició
tinguin un millor coneixement de tots els temes a tractar.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor:
Vots en contra:

setze (16) – PSC (6), C's (3), SAeC (2), ICV-EUiA (2),
ERC (2) i CiU (1)
quatre (4) – MES (2) i PP (2)
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4. Nomenar els representants de la corporació en els òrgans
col·legiats següents:
4.a) Àrea Metropolitana de Barcelona
Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
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 JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CARDOSO com a representant del Consell
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Abstencions: dues (2) – MES
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i PP (2)
4.b) Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
Fonaments de dret
Article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
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PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l'Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Nomenar RUTH SOTO GARCÍA com a representant de la corporació al
Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Abstencions: dues (2) – MES
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i PP (2)
4.c) Consorci per a la Normalització Lingüística
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
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 representants
Normalització Lingüística:

de

la corporació

al

Consorci

per

Ple:
Joan Callau Bartolí, alcalde.
Consell de Centre:
Antonio Velasco Gómez, tècnic d’Ensenyament.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:

a

la
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Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Abstencions: dues (2) – MES
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i PP (2)
4.d) Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
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 com a representant de la corporació
al Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Abstencions: dues (2) – MES
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i PP (2)
4.e) Consorci del Besòs
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
Fonaments de dret
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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 l'alcalde Joan Callau Bartolí i els regidors Pedro Sánchez Álvarez,
Gregorio Camacho Alcalde i Antoni Vélez Barajas com a membres de la
Junta de Direcció del Consorci del Besòs.”
Isabel Marcuello (MES) manifesta:
–

Que creuen que tots els grups aquí representats haurien de tenir veu i
vot.

–

Que ja saben que perquè això passi s'han de modificar els Estatuts i que
per modificar-los s'han de posar d'acord i pactar amb les altres
institucions que en formen part, però que continuaran reclamant no
només que hi puguin ser ells sinó també la resta de grups de l'oposició
que no hi són presents.

–

Que la resta d'institucions que formen part estan en la mateixa situació
perquè la composició ha canviat a tot arreu, per tant, seria bo que
l'alcalde es posés en contacte amb tots els ens, per intentar aquesta
modificació, ja que per a un bon enteniment el que haurien de fer és un
gest cap als grups que no hi estan representats.

–

Que la informació no és una concessió sinó una obligació i amb veu i vot,
perquè MES representa 1.114 ciutadans i amb temes tant importants
com pot ser el Consorci del Besòs on es projecten els temes de ciutat
més importants, els urbanístics, creuen que és important aquesta
transparència i que puguin tenir participació.

L'alcalde li contesta:
–

Que en un principi, els membres del Consorci eren l'alcalde i cinc
regidors, i quan hi entrar Montcada i Santa Coloma es van ajustar i els
regidors havien de ser tres.
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–

Que pel que fa a la transparència el que ofereixen no és transmetre
informació sinó una reunió amb el gerent per tractar els punts de l'ordre
del dia de les juntes del Consorci.

–

Que el canvi d'Estatuts és força complex perquè hi estan implicats quatre
ajuntaments.

Joan Belda (SAeC) manifesta:
–

Que estan disconformes en no obtenir cap representant tant al Consorci
del Besòs com al Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal Besòs,
òrgans clau per al present i futur de la ciutat.

–

Que la seva voluntat era de participar a ambdós òrgans, i que, a més a
més, els seus resultats electorals, tercera força política, a trenta vots de
la segona, els avalaven per haver-los tingut en compte, per tant, això ha
estat la primera contradicció respecte de la voluntat de treball en
aquesta legislatura.

–

Que aquesta havia de ser una legislatura de consens i de diàleg, i a les
primeres de canvi veuen com apareix el fantasma de la vella política, el
fantasma de les reunions en despatxos, reunions no inclusives i que no
responen a l’aritmètica política local.

–

Que ja sabien que en un consistori amb tantes forces polítiques no
podrien tenir tota la representació en òrgans que havien demanat i des
del primer moment acceptaven repartir aquestes representacions, però
sempre dialogant amb la resta de formacions polítiques per poder
conèixer les seves intencions i posicionaments.

L'alcalde li contesta:
–

Que Sant Adrià en Comú va ser el segon grup municipal a ser cridat, el
van explicar tot el que hi havia i no van donar cap resposta.

–

Que dialogar és qüestió de dos, el diàleg és una cosa múltiple. I que
s'arriba al consens amb els grups que hi donen suport.

Joan Belda (SAeC) li contesta que el diàleg no era qüestió de dos sinó de
vuit.
L'alcalde li replica i diu que el diàleg és diàleg, sigui de vuit, de tres, etc.
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Isabel Marcuello (MES) li demana respecte a totes les persones que els
grups de l'oposició representen, en relació amb els vots que han obtingut.
Que pot pactar amb qui vulgui, però que quan es tracti de cridar els grups
polítics que compti amb MES, ja que els ha d'escoltar i de tenir en compte
com a la resta de grups.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: tretze (13) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2)
Abstencions: una (1) – CiU
Vots en contra: sis (6) – SAeC (2), MES (2) i PP (2)
4.f) Consorci del barri de la Mina
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
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 l'alcalde Joan Callau Bartolí i els regidors Juan Carlos Ramos
Sánchez, Óscar Marjalizo Hernández, Basilio Perona Cortés, Gregorio
Belmonte Ferrer, Rubén Arenas García, Isabel Marcuello García, Jesús
Ángel García Bragado, Xavier Soley Manuel, membres del Consorci del
barri de la Mina.
2. Designar la regidora Juan Carlos Ramos Sánchez membre i vicepresident
de la Comissió Executiva en substitució de Joan Callau Bartolí.”
Xavier Soley (CiU) manifesta:
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Que considera que les especials característiques del Consorci del barri de
la Mina faria potser adient que el vicepresident no fos el mateix que el
regidor de districte.

Andreu Marín (PP) diu:
–

Que estan d'acord que hi hagi representació de tots en un barri que els
necessita a tots, però que no els agrada com s'ha dut a terme les
consultes amb els diferents grups i el fet que no s'hagi tingut en compte
cap de les indicacions del seu grup.

Rubèn Arenas (ERC) manifesta:
–

Que vol aclarir que aquest grup fa més de 84 anys que fa nova política,
per tant, no acceptaran lliçons de ningú.

–

Que els ciutadans els han votat per fer oposició i que aquesta sigui
responsable, per tant, també tenen dret a ser protagonistes i a voler
tenir la influència que creuen que es mereixen, per això fan servir els
mecanismes que consideren adients per fer-ho.

–

Que l'Associació de Veïns del barri de la Mina ha demanat que el tarannà
del govern i del seu representant sigui actiu, constructiu, positiu i que
faciliti el diàleg i la comprensió mútua per poder reprendre les
negociacions quan calgui i amb l'únic objectiu de millorar les condicions
de vida del barri perquè tots els veïns s'hi beneficiïn.

Isabel Marcuello (MES) diu:
–

Que encara que hi estan representats no hi estan a favor perquè el barri
necessita gestos.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: tretze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2)
Abstencions: tres (3) – PP (2) i CiU (1)
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i MES (2)
4.g) Ponència Municipal d'Avaluació Ambiental
“Fets
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El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
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. Que el càrrec de president de la Ponència Municipal d’Avaluació
Ambiental l’exerceixi el regidor PEDRO RIVERO HIDALGO.
2. La vocal polític de la Ponència serà la regidora RUTH SOTO GARCÍA, i els
vocals tècnics i el secretari seran els mateixos que van ser nomenats en
el Ple del 18 de gener del 2001.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Abstencions: dues (2) – MES
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i PP (2)
4.h) Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
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
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ACORD:
Nomenar RUTH SOTO GARCÍA com a representant de la corporació a
l’Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Abstencions: dues (2) – MES
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i PP (2)
4.i) Consell Municipal del Medi Ambient
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
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 presidenta del Consell Municipal de Medi Ambient, RUTH SOTO
GARCÍA, i vocals, els que es designin (un regidor per grup municipal)
segons el reglament orgànic del Consell en la primera convocatòria que
s'efectuï.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Abstencions: dues (2) – MES
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i PP (2)
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4.j) Consell Municipal de les Dones de Sant Adrià
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
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 com a presidenta del Ple i de la
Comissió Permanent del Consell Municipal de les Dones de Sant Adrià.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Abstencions: dues (2) – MES
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i PP (2)
4.k) Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal Besòs
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
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
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ACORD:
Nomenar JOAN CALLAU BARTOLÍ, PEDRO SÁNCHEZ ÁLVAREZ i ANTONI
VÉLEZ BARAJAS com a representants de la corporació al Consell General del
Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs.”
Isabel Marcuello (MES) diu que hi votaran en contra per la mateixa raó que
amb els consorcis, és a dir, que s'haurien d'obrir a la resta de grups
municipals.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: tretze (13) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2)
Abstencions: una (1) – CiU
Vots en contra: sis (6) – SAeC (2), MES (2) i PP (2)
4.l) Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
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 JUAN CARLOS RAMOS SÁNCHEZ com a representant de la
corporació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
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Abstencions: dues (2) – MES
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i PP (2)
4.m) Comissió de Nomenclàtor
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
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:
Alcalde: Joan Callau Bartolí
Presidenta: Ruth Soto García
Vocals:
Els que es designin (un representant per grup municipal)
segons el reglament orgànic de la Comissió en la primera convocatòria que
s'efectuï.
Tècnics:

Cap
Cap
Cap
Cap
Cap

del
del
del
del
del

Servei
Servei
Servei
Servei
Servei

de Participació Ciutadana
de Territori
d'Activitats Ciutadanes
d'Estadística i Padró
d'Igualtat

Secretària: la que es designi en la primera convocatòria que s'efectuï.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
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Abstencions: dues (2) – MES
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i PP (2)
4.n) Consell Municipal de les Arts i Cultures
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
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 JUAN CARLOS RAMOS SÁNCHEZ com a representant de la
corporació al Consell Municipal de les Arts i Cultures.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Abstencions: dues (2) – MES
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i PP (2)
4.o) Consell Municipal d'Accessibilitat
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
Fonaments de dret
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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 com a representant de la corporació
al Consell Municipal de l’Accessibilitat.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Abstencions: dues (2) – MES
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i PP (2)
4.p) Consorci Localret
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
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 com a representant de la corporació
al Consorci Localret.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
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Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Abstencions: dues (2) – MES
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i PP (2)
4.q) Consorci del Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i
Baix Maresme
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi,
resultat de les eleccions del dia 24 de maig de 2015, en què vaig ser
proclamat alcalde.
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 RUTH SOTO GARCÍA i JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CARDOSO com a
representants de la corporació al Consorci del Govern Territorial de Salut del
Barcelonès Nord i Baix Maresme.”
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Abstencions: dues (2) – MES
Vots en contra: quatre (4) – SAeC (2) i PP (2)
5. Designar els membres corporatius que exerciran el càrrec en
règim de dedicació exclusiva
“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 166 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
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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. Exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva i es donaran d’alta en
el Règim General de la Seguretat Social, de conformitat amb l’Ordre del
12 de maig de 1986, els membres corporatius que tot seguit es diran i
amb la retribució anual següent:
•
•

•

•

•

•

Joan Callau Bartolí, com alcalde, amb efectes a 1 de juliol de 2015 i amb
un retribució de 50.000 €
Pedro Rivero Hidalgo, com a primer tinent d'alcalde i regidor delegat
d'Hisenda i Recursos Generals amb efectes a 1 de juliol de 2015 i amb
una retribució de 45.200 €
Filomena Cañete Carrillo, com a segona tinent d'alcalde i regidora
delegada de Protecció i Promoció Social amb efectes a 1 de juliol de
2015 i amb una retribució de 45.200 €
Juan Carlos Ramos Sánchez, com a tercer tinent d'alcalde i regidor
delegat de Ciutadania i Serveis a la Persona amb efectes a 1 de juliol de
2015 i amb una retribució de 45.200 €.
Ruth Soto García, com a quarta tinent d'alcalde i regidora delegada de
Territori amb efectes a 1 de juliol de 2015 i amb un retribució de 45.200
€.
José Luis Martínez Cardoso, com a cinquè tinent d'alcalde i regidor
delegat d'Espai Públic, Convivència i Civisme amb efectes a 1 de juliol de
2015 i amb una retribució de 45.200 €.

2. Aquestes retribucions seran distribuïdes en 14 pagues.
3. 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.
4. 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.
5. Serà independent de les retribucions i indemnitzacions assenyalades en
els apartats anteriors, la percepció de les indemnitzacions per despeses
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ocasionades en l’exercici del càrrec i per desplaçament per raó de la
representació prèvia la justificació corresponent.
6. En cas que algun d'aquests regidors i/o alcalde es trobi en situació
d'incapacitat temporal, s'aplicarà el mateix criteri retributiu vigent a
l'Acord de Condicions dels Treballadors/es de l'Ajuntament.”
Xavier Soley (CiU) manifesta:
–

Que les tasques que es duen a terme són de responsabilitat, que
exigeixen persones amb capacitat de treball, de diàleg i de pacte.

–

Que si volen que les persones que es dediquen al treball en benefici de la
comunitat han d'estar de manera correctament retribuïdes.

Jesús A. García (PP) dice que con su grupo no ha habido ninguna capacidad
de negociación.
Rubèn Arenas (ERC) diu que:
–

Que subscriuen les paraules de Xavier Soley, ja que per fer política ha de
ser d'una manera digna, si volen atraure el talent i volen que es facin
les coses ben fetes també s'ha de retribuir correctament.

Isabel Marcuello (MES) diu:
–

Que la política ha d'estar remunerada per poder exercir-la d'una forma al
servei de la ciutadania amb rigorositat i transparència, però també amb
dignitat, per tant, ha d'estar remunerada, però adequada a les situacions
actuals.

–

Que és veritat que la partida ha baixat, però perquè són només sis
regidors.

–

Que els sis regidors passen de 32.000 € a 45.200 €, però que també
s'ha de tenir en compte les assistències, perquè també n'hi ha a d'altres
organismes que mai s'expliquen, i que són dietes, assistències a
comissions informatives, plens, etc., organismes externs, com per
exemple, AMB, amb l'alcalde i José Luis Martínez.

–

Que l'alcalde amb aquests 500 € per onze mesos arriba als 5.000 € i
l'altre regidor tindrà 5.000 € més, per tant, s'aproximen a 55 i 50.
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–

Que ja saben que tenen molta responsabilitat però que no creuen que
calguin aquestes pujades.

–

Que hi poblacions dels voltants on aquest no ha estat l'exemple, o s'han
mantingut o han anat a la baixa a causa de la situació actual i això no vol
dir que deixin de fer millor o pitjor la seva feina, perquè segur que els
regidors per 2, 3, 4 o 5 mil no deixarien de fer la tasca que fan amb
plena rigorositat i responsabilitat, per tant, no creuen que siguin els
moments per apujar les remuneracions.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
–

Que hi donaran suport, perquè sempre han defensat la dignitat de les
persones que es dediquen a la política, sobretot, les de dedicació
exclusiva, són coneixedors perfectament de què significa, les hores, la
responsabilitat legal que han d'exercir, la seva disponibilitat de caps de
setmana, dies festius, fer torns a l'agost, etc., per tant, els sembla que
són uns sous ajustats a aquesta dignitat que creuen que ha de tenir la
política.

Joan Belda (SAeC) manifesta:
–

Que no poden entendre, tot i el volum de feina que ha assumit el PSC,
un augment salarial d’aquesta mena.

–

Que en una ciutat amb mitjanes salarials per sota de la mitjana catalana
els polítics alliberats han generat una diferència respecte de ciutadania
que els situa en una torre de vori.

–

Que el compromís salarial de Sant Adrià En Comú no és una eina
electoralista, és un compromís per apropar la política i els i les seves
representants polítics a la realitat social que li ha tocat viure a la
ciutadania.

–
–

–

Que perceben les remuneracions com un acte ètic, moral i de
corresponsabilitat cívica.
Que amb aquest augment salarial, disfressat d’estalvi al pressupost
municipal, la distància entre poble i governants s’agreuja i està fora de
tota lògica i ètica professional i ideològica malgrat l’acumulació de
delegacions.
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Que voldria recordar els casos particulars d’Ada Colau i Manuela
Carmena, batllesses respectivament de Barcelona i Madrid, les dues
ciutats amb més població de Catalunya i Espanya i, per tant, és de
suposar amb un major volum de feina. Ambdues, en una situació similar
a la d'aquest equip de govern han decidit abaixar-se els seus sous, els
dels regidors i dels càrrecs de confiança a nivells inferiors als dels
representants de Sant Adrià.

Pedro Sánchez (C's) manifesta:
–

Que no pensen fer demagògia amb els salaris. Que està acostumat a
l'empresa privada que el treball es remuneri i en aquests anys, si alguna
cosa ha après és a desenvolupar una tremenda desconfiança al qui
s'ofereixi treballar de gratis, ja que normalment el que vol és molt més
d'allò que està disposat a reconèixer.

–

Que creuen que els sous s'ajusten a la legalitat vigent. Que si als del seu
grup els toqués realitzar tasques de govern i hagués de renunciar al seu
salari considera lògic cobrar una quantitat que sigui com a mínim similar
a allò que un treballador estigui realitzant tasques de responsabilitat
pugui estar cobrant.

–

Que aquests sous no s'allunyen dels sous del mercat d'un càrrec que
tingui certa responsabilitat.

Filomena Cañete (PSC) manifesta:
–

Que la llei estableix quins són els criteris que s'han de seguir a l'hora de
posar els sous.

–

Que en una població com Sant Adrià podrien tenir un màxim d'11
alliberats, en aquest cas són 6; podrien tenir 7 assessors i en tenen 2.

–

Que mantenen les retribucions de 2008 i que al 2010 hi va haver una
baixada que va ser paral·lela a la que van tenir els funcionaris.

–

Que vol agrair especialment les paraules de CiU, ERC, ICV-EUiA i C's
perquè creuen que és important dignificar la figura del polític, i la
responsabilitat i el volum de feina han d'estar justament retribuïda.

–

Que en cap moment hi ha hagut una pujada de sous, sinó que s'ha
mantingut el que hi havia el 2008.
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–

Que Isabel Marcuello, mentre va estar a l'equip de govern, tant com a
tinent d'alcalde com a presidenta d'àrea va cobrar: el 2007 46.358,06 €;
el 2008 48.500; el 2009 48.500 €; el 2010 fins al maig amb la rebaixa
del 7%, 45.105 €; el 2011 45.105; 2012 45.200 €; el 2014 45.200; el
2014 45.200 i 2015 fins al febrer 45.200. Que aquestes són les
retribucions que va cobrar mentre va estar a l'equip de govern, tant com
a tinent d'alcalde com a presidenta d'àrea.

–

Que aquest equip de govern l'únic que fa és mantenir aquestes mateixes
retribucions.

–

Que els sis membres de l'equip de govern no rebran cap indemnització,
ni dietes salarials, és a dir, només si algun membre ha de fer algun
viatge que requereixi alguna despesa i que estigui plenament justificada,
però, fins i tot, quan s'han de desplaçar en Metro compren la targeta
amb el seu salari de cada regidor i ni tant sols passen els tiquets de
taxis.

Es dirigeix a Joan Belda i diu:
–

Que s'ha dit que la retribució de l'alcaldessa de Barcelona serà d'uns
2.000 €, però que també és veritat que ha col.locat el seu marit amb
una alliberació que parteix de les arques municipals de l'Ajuntament.

–

Que les gerències de l'Ajuntament de Barcelona superen els 100.000 €.

–

Que hi ha algun Ajuntament que ha fet una proposta de baixada de
sous, però que són sous que superen els 60, 70 i 80.000 €. i que els de
Sant Adrià són els més baixos de l'Àrea Metropolitana i que no arriben al
límit que la llei marca.

–

Que, fins i tot, hi ha tècnics d'aquesta casa amb responsabilitat que
cobren més que els regidors alliberats.

–

Que el capítol I ha baixat aproximadament un 30% i ha pujat la partida
d'indemnitzacions de la resta dels regidors de l'oposició. Que s'ha arribat
a aquest acord a proposta dels grups municipals, hi ha un augment del
nombre límit de comissions que es pagarien, això implica que també hi
ha hagut un augment en la retribució dels regidors per assistències a
comissions, plens, etc.

Isabel Marcuello (MES) li contesta:
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–

Que la seva remuneració era la mateixa que la dels altres regidors i que
és pública, qualsevol ciutadà ho pot veure, per tant, no té res a amagar,
però que el moment actual és diferent.

–

Que ella sempre havia mantingut que els regidors que estiguessin en
organismes externs cobressin menys, però que mai van ser capaços
d'acceptar la seva proposat.

–

Que l'equip de govern, vulgui o no, ha augmentat.

L'alcalde es pregunta si és normal que l'alcalde de Madrid o Barcelona cobri
menys que un professor d'institut i si la responsabilitat és la mateixa o no. I
que les gerències cobren molt més o igual que cobraven abans.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Vots en contra: sis (6) – SAeC (2), MES (2) i PP (2)
6. Modificació de la RLT pel que fa als llocs reservats al personal
eventual
“Els articles 104 de la Llei 7/1985, de 15 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, 304 a 306 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 9-15 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats locals, disposen que el nombre, les característiques i
retribucions del personal eventual serà determinat pel ple de cada
corporació, al començament del seu mandat.
Atès que amb l'aprovació del nou cartipàs municipal es considera necessària
dues figures d'assessorament polític per donar suport a l'alcaldia i a
diferents Àrees municipals i en aquest moment només consta un assessor
d'alcaldia, tenint l'altre lloc de treball característiques diferents.
PROPOSTA
Per tant, proposo que el Ple de l’Ajuntament adopti el següent
ACORD:
1. Suprimir el lloc de treball de Coordinador/a de Consultes Públiques i
Consells de Barri.
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2. Modificar la Relació de Llocs de Treball del lloc de treball referent a
assessor d'alcaldia passant d'una dotació a dues i modificant-se la
retribució que passa a ser de 39.500 € (euros) anuals.
3. Publicar aquest acord i disposar la realització de la corresponent
modificació pressupostària, per tal de dotar de consignació suficient a
l'aplicació pressupostària destinada a retribuir al personal eventual.”
Jesús A. García (PP) diu:
–

Que desearía saber cual es la razón por la cual sólo se proveen dos
plazas si pueden tener un total de siete.

–

Que no saben para quienes son estas plazas pero que suponen que
deben ser para los concejales que han quedado fuera de la corporación.

Isabel Marcuello (MES) diu:
–

Que quan era a l'equip de govern ja deia que els càrrecs de confiança
havien de desaparèixer.

–

Que de càrrecs de confiança, d'una manera o altra, aquest Ajuntament
en té molts amb sous absolutament indefensables dels consorcis,
empreses municipals, etc.

–

Que no hi estan d'acord perquè pensen que són moments per a la
reorganització de l'organigrama. Que es pot prescindir d'uns i es pot
donar valor a d'altres, perquè hi ha professionals a la casa que poden fer
aquesta feina i així la ciutadania ho agrairia perquè no pujaria el muntant
econòmic.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) manifesta:
–

Que ells que han estat equip de govern mai han estat partidaris del
personal eventual, i en les àrees que ells portaven mai han treballat amb
aquest personal, sempre amb personal de l'Ajuntament, però que
malgrat tot, entenen que tenint en compte la situació que hi ha amb
només sis regidors i regidores per fer front al govern municipal,
consideren que és raonable dins la necessitat que té el govern.

–

Que el que sí que els agradaria és que l'equip de govern encerti amb els
perfils de les persones, ja que són necessaris per donar un plus de vàlua
a l'equip de govern.
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Joan Belda (SAeC) diu:
–

Que creuen que el millor assessor polític per a un partit amb
representació municipal és l’equip de tècnics i tècniques municipals que
donen suport i ajut amb professionalitat i independència.

–

Que no hi ha res que pugui justificar l’augment d’un nou càrrec de
confiança respecte de legislatures anteriors sinó és la voluntat de
premiar a qui no baixa del vaixell quan aquest comença a enfonsar-se.

–

Que novament tornen a les formes de la vella política i volen recordar
que qui ha situat l’equip de govern en minoria i ha donat representació a
vuit forces polítiques locals ha estat la ciutadania i s’hauria d’actuar en
conseqüència.

Pedro Sánchez (C's)
–

Que donada la disminució del nombre de persones de l'equip de govern
és raonable l'increment en “mitja persona” com a càrrecs de confiança.

Es dirigeix a Jesús A. García i li diu que van comentar a l'alcalde que, per tal
d'assegurar la independència del seu grup, eliminés la retribució de cap de
l'oposició que hi havia en la legislatura anterior.
S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Vots en contra: sis (6) – SAeC (2), MES (2) i PP (2)
7. Aprovar les quanties de les indemnitzacions per assistències a les
sessions
“Fonaments de dret
1. Article 75.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
2. Article 166.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Article 13.6 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986;
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PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l'Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
1. Que les quanties de les indemnitzacions per assistències a percebre pels
membres de la corporació per la concurrència efectiva a les sessions de
les quals formin part seran les següents:
•
•
•

per assistència al Ple ...........................
per assistència a la Junta de Govern Local
per assistència a comissió informativa ...

200 €
150 €
100 €

2. Les anteriors quanties tindran els límits següents:
a) El màxim de comissions informatives remunerades per regidor i mes
serà de sis.
b) Quant a les sessions dels òrgans col·legiats (el Ple, la Junta de
Govern Local i les comissions informatives), només es remuneraran
les sessions de caràcter ordinari.”
Jesús A. García (PP) dice:
–

Que lo que hoy se está viendo es que se está regalando el cartapacio al
equipo de gobierno puesto que aquí hay una serie de grupos donde
podrían haber planteado muchísimas mejores propuestas para trabajar y
se encuentran con que el equipo de gobierno ha decidido generar esta
desproporción entre los que van a poder trabajar adecuadamente y los
que tendrán que trabajar en peores condiciones.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: setze (16) – PSC (6), C's (3), SAeC (2), ICV-EUiA (2), ERC (2)
i CiU (1)
Vots en contra: quatre (4) – MES (2) i PP (2)
8. Atorgar una subvenció per al funcionament dels grups polítics
municipals.
“Per tal de garantir el bon funcionament de tots els grups municipals que
integren la corporació municipal, tant sigui de l’equip de govern com de
l’oposició, cal dotar-los dels mitjans personals i materials escaients.
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Amb aquesta finalitat, es dotarà a cadascun dels grups municipals que són a
l’oposició d’un local escaient dintre les mateixes dependències municipals.
Per una altra banda, per tal de poder atendre despeses de caire material
que l’activitat municipal pugui representar a tots els grups, es creu
convenient atorgar-los una dotació econòmica fixa idèntica a tots els grups i
una dotació variable en funció del nombre de membres de cada grup.
De conformitat amb el que preveu l’article 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la nova redacció donada per la
Llei 11/99, de 21 d’abril, que modifica l’anterior.
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l'Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
1. Atorgar a tots els grups polítics municipals una dotació econòmica fixa de
400 € mensuals.
2. Atorgar a tots els grups polítics municipals una dotació mensual, l’import
de la qual serà la resultant de multiplicar el nombre de regidors de cada
grup per 100 €.”
Jesús A. García (PP) dice que no le parece correcto que el equipo de
gobierno se haya hecho un subvención a la carta.
Isabel Marcuello (MES) diu:
–

Que durant els últims mandats han tret les subvencions a les entitats i
associacions perquè la situació econòmica no es podia permetre això,
que sí que han mantingut les de caire social i d'urgència, per aquesta
mateixa raó la subvenció als grups no té sentit.

Joan Belda (SAeC) diu:
–

Que, tot i que la proposta beneficia partits com el seu, autogestionats,
autofinanciats i d’àmbit estrictament local i permet de desenvolupar les
tasques de partit amb independència de bancs i d’altres, s'abstindran per
la manera en què s’ha pres aquesta decisió i sense cap voluntat de
confrontar posicionaments amb la resta de forces del consistori.
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Que torna a fer l'oferiment fet escasses setmanes abans de fer un
govern plural, participatiu, transparent i adreçat a la recerca del diàleg i
el consens.

S'aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: catorze (14) – PSC (6), C's (3), ICV-EUiA (2), ERC (2) i CiU
(1)
Abstencions: dues (2) - SAeC (2)
Vots en contra: quatre (4) – MES (2) i PP (2)
9. Restar assabentats dels decrets de l’Alcaldia, de data 26 de juny,
en matèria de nomenaments de tinents d’alcalde, membres de la
Junta de Govern Local, presidents de les comissions informatives,
sobre periodicitat de la Junta de Govern Local, avocacions i
delegacions específiques i regidors de districte
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de l'Alcaldia, de
data 26 de juny de 2015, següents:
Tinents d’alcalde
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi, resultat
de les eleccions del 24 de maig de 2015, en què vaig ser proclamat 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.

PEDRO RIVERO HIDALGO
FILOMENA CAÑETE CARRILLO
JUAN CARLOS RAMOS SÁNCHEZ
RUTH SOTO GARCÍA
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5. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CARDOSO
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 de Barcelona, sense perjudici de la seva efectivitat des de
demà mateix.”

Membres de la Junta de Govern Local
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi, resultat
de les eleccions del 24 de maig de 2015, en què vaig ser proclamat 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.
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, Ruth Soto
García, José Luis Martínez Cardoso i Juan Carlos Ramos Sánchez, 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
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi, resultat
de les eleccions del 24 de maig de 2015, en què vaig ser proclamat alcalde.
Fonaments de dret

30.06.2015

44

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 D'ALCALDIA
President: Joan Callau Bartolí
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI
Presidenta: Ruth Soto García
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RECURSOS GENERALS
President: Pedro Rivero Hidalgo
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I SERVEIS A LA PERSONA
President: Juan Carlos Ramos Sánchez
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ESPAI PÚBLIC, CONVIVÈNCIA I CIVISME
President: José Luis Martínez Cardoso
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Presidenta: Filomena Cañete Carrillo
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
President: Pedro Rivero Hidalgo
COMISSIÓ ESPECIAL D'ADJUDICACIÓ D'HABITATGES
President: Joan Callau Bartolí”

Periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local
“Fets
El passat 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament d’aquest municipi, resultat
de les eleccions del 24 de maig de 2015, en què vaig ser proclamat alcalde.
Fonaments de dret
1. L’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, disposa que la Junta de Govern Local ha d’existir en els municipis de
població superior a 5000 habitants.
2. L’article 25 del Reglament orgànic municipal.
RESOLUCIÓ
Per tant,
RESOLC:
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2. Que les sessions extraordinàries de la Junta de Govern Local, que també podran
tenir caràcter d’urgència, tinguin lloc quan les convoqui l’alcalde.”

Avocació de la delegació d'atribucions a Filomena Cañete Carrillo
“Fets
1. Per resolució de 15 de juny de 2015 es va delegar genèricament a Filomena
Cañete Carrillo per tal que exercís com a regidora delegada de Recursos
Humans.
2. Ara és voluntat de l'alcaldia modificar aquesta delegació per la qual cosa és
convenient avocar-la i realitzar-ne una de nova.
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 Junta 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 Filomena Cañete Carrillo, regidora d'aquest
Ajuntament, amb efectes a partir del dia 26 de juny de 2015.
2. De conformitat amb la normativa vigent, publicar aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament,
i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament.”

Avocació de la delegació d'atribucions a José Luis Martínez Cardoso
“Fets
1. Per resolució de 15 de juny de 2015 es va delegar genèricament a José Luis
Martínez Cardoso per tal que exercís com a regidor delegat d'infraestructures
municipals i informàtiques.
2. Ara és voluntat de l'alcaldia modificar aquesta delegació per la qual cosa és
convenient avocar-la i realitzar-ne una de nova.
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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 Junta 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 José Luis Martínez Cardoso, regidor d'aquest
Ajuntament, amb efectes a partir del dia 26 de juny de 2015.
2. De conformitat amb la normativa vigent, publicar aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament,
i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament.”

Avocació de la delegació d'atribucions a Pedro Rivero Hidalgo
“Fets
1. Per resolució de 15 de juny de 2015 es va delegar genèricament a Pedro Rivero
Hidalgo per tal que exercís com a regidor delegat de Governació, Serveis
Centrals, Promoció i Educació.
2. Ara és voluntat de l'alcaldia modificar aquesta delegació per la qual cosa és
convenient avocar-la i realitzar-ne una de nova.
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 Junta 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:
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1. Avocar les atribucions delegades a Pedro Rivero Hidalgo, regidor d'aquest
Ajuntament, amb efectes a partir del dia 26 de juny de 2015.
2. De conformitat amb la normativa vigent, publicar aquest decret en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament,
i donar-ne compte al Ple de l'Ajuntament.”

Regidors delegats i delegacions de matèries específiques
“Per acord del Ple de l'Ajuntament, de data 13 de juny de 2015, vaig ser elegit
alcalde de Sant Adrià de Besòs.
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.
RESOLUCIÓ
Per tant,
RESOLC:
1. Nomenar regidors delegats de l’Alcaldia, en relació amb les comeses que
s’indiquen, els regidors següents:

Regidor delegat d'Hisenda i Recursos Generals: PEDRO RIVERO
HIDALGO.
Regidora delegada de Protecció i Promoció Social: FILOMENA CAÑETE
CARRILLO.
Regidor delegat de Ciutadania i Serveis a la Persona: JUAN CARLOS
RAMOS SÁNCHEZ.
Regidora delegada de Territori: RUTH SOTO GARCÍA.
̶
̶
̶
̶

Regidor delegat d'Espai Públic, Convivència i Civisme: JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
CARDOSO.
̶

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
–
–

Direcció del govern i l'administració municipal
Funcions de representació institucional
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–

Participació Ciutadana:
Consells de barri
Consultes i referèndums
Reglaments i guies de participació
Consells municipals
Fires entitats
Assessories d'entitats

–

Comunicació i noves tecnologies:
– Disseny, difusió i imatge corporativa
– Web municipal
– Pantalles informatives
– Xarxes socials 2.0
–

Protocol

Educació
– Projectes educatius de ciutat
– Ciutat Educadora
– Equipaments educatius
– Consorci per a la Normalització Lingüística
PEDRO RIVERO HIDALGO
–
–
–
–
–
–
–
–

Administració general
Política econòmica i fiscal
Gestió dels sistema tributari
Gestió del patrimoni
Gestió de la despesa i tresoreria
Llicències d'activitats
Contractació administrativa
Concessions esportives
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FILOMENA CAÑETE CARRILLO
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Foment i Promoció de l'Ocupació
Promoció Econòmica
Benestar i Famílies
Discapacitats
Gent gran
Drogodependències
Immigració
Noves ciutadanies
Polítiques d'igualtat
Recursos Humans
Prevenció i salut laboral
Infraestructura Informàtica
Pla de modernització
Pacte territorial de l'ocupació
Oficina d'atenció ciutadana OAC

JUAN CARLOS RAMOS SÁNCHEZ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Esports
Festes
Equipaments esportius
Infància i Joventut
Drets dels infants
Drets civils
Consell d'Infància
Consell de Joves
Cultura
Escola de música
Arxiu Municipal
MhiC
Memòria històrica
Patrimoni Cultural
Equipaments culturals
Consell Municipal de les Arts i la Cultural
Cooperació i solidaritat
OMIC i Mediació
Protecció Civil

RUTH SOTO GARCÍA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Urbanisme
Projectes d'inversions
Habitatge
Llicències i disciplina urbanística
Serveis Tècnics
Turisme
Medi Ambient
Educació i sensibilització medioambiental
Agència Local d'Energia
Consell Municipal del Medi Ambient
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Salut Pública
Mercat d'Abastaments i Mercat d'Encants
Comerç de proximitat
Potenciació del Sòl Industrial
Comissió de Nomenclàtor

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CARDOSO
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Seguretat i ordre públic
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
Civisme

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 de Barcelona, sense perjudici de la seva efectivitat des de
demà mateix.”

Regidors de districte
“Fets
El passat 13 de juny de 2015 es va constituir en nou Ajuntament d'aquest municipi,
resultat de les eleccions del 24 de maig de 2015, en què vaig ser proclamat alcalde.
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'article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la Llei
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.
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RESOLUCIÓ
Per tant,
RESOLC:
1. Nomenar els regidors de districte següents:
Casc antic
Trajana
Monsolís

Ruth Soto García

Sant Adrià Nord (de N-II a l’autopista)

Filomena Cañete Carrilo

Sant Joan Baptista

Pedro Rivero Hidalgo

Besòs
La Catalana

José Luis Martínez Cardoso

La Mina

Juan Carlos Ramos Sánchez

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.”

10. Restar assabentats dels decrets de l’Alcaldia, de data 26 de
juny, sobre delegacions genèriques
Tot seguit, els assistents resten assabentats dels decrets de l'Alcaldia, de
data 26 de juny de 2015, sobre les delegacions genèriques següents:

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
Junta de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
Atès que el millor funcionament de l'Administració municipal executiva amb les sis
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,
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funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 37 i 38 del Reglament orgànic
municipal.
RESOLC:
1. Delegar genèricament a Filomena Cañete Carrillo, tinenta d'alcalde i membre de
la Junta de Govern Local, per tal que exerceixi com a presidenta de l'Àrea de
Protecció i Promoció Social les atribucions següents:
1. La direcció de l'Àrea de Protecció i Promoció Social, 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.
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 propis de l'Àrea 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) i o) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, i en la Disposició Addicional Segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), que substitueix les lletres ñ) i p) de la Llei
7/85, derogades per la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic:
“Article 21.1 Llei 7/85. 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.
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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.”
“Disposició Addicional Segona TRLCSP. Normes específiques de contractació de
les Entitats Locals.
1. Corresponen als Alcaldes i als Presidents dels Ens locals les competències
com òrgan de contractació respecte dels 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 100 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.”
Malgrat el que disposa aquest precepte, les facultats que es deleguen són
únicament les que es corresponen amb els contractes menors, d'acord amb els
límits que estableixi la normativa que en cada moment estigui en vigor. Per
tant, 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. Tot això únicament respecte dels contractes menors.
Tanmateix, sí que es deleguen, per la totalitat de contractes, les facultats de
gestió i seguiment de les contractacions que afectin les matèries delegades
segons aquest decret.
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. Recursos Humans.
2.3.1. 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.

laboral

i

funcionari,

inclosos
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b) Aprovar les bestretes de nòmina.
2.3.2. 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.
2.3.3. 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.
2.3.4. 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.
2.3.5. Convocatòries.
a) Oferta pública i places de caràcter temporal.
b) Provisió llocs de treball.
2.3.6. Publicació anuncis diaris oficials.
2.3.7. Prestacions socials segons Acord de Condicions dels treballadors/es de
l'Ajuntament.
2.3.8. 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.
2.3.9. 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.
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d) Acceptar subvencions o bonificacions que es concedeixin com a
conseqüència de la contractació de personal.
e) Liquidació d'havers (quitances) per baixa.
f) Acords de deducció d'havers a funcionaris i personal laboral amb motiu de
vaga o altres motius.
2.4 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.
2.5 Promoció Econòmica.
a) L’organització i coordinació interna del servei de Promoció Econòmica 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.
2.6 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.
2.7 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.
2.8 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.
2.9 Benestar i Famílies.
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.
2.10 Discapacitats.
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.
2.11 Gent Gran.
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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.
2.12 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.
2.13 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.
2.14 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.
2.15 Gestió dels equipaments de la gent gran.
2.16 Polítiques d'Igualtat.
a) L’organització i coordinació interna de Polítiques d'Igualtat.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
2.17 Aprovar convenis o concerts amb organismes, institucions i entitats públiques i
privades per a la prestació de serveis propis 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.
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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 de Barcelona i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament,
i doneu-ne compte al Ple de l'Ajuntament.”
José Luis Martínez Cardoso
“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
Junta de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
Atès que el millor funcionament de l'Administració municipal executiva amb les sis
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 José Luis Martínez Cardoso, tinent d'alcalde i membre
de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, per tal que exerceixi com a
president de l'Àrea d'Espai Públic, Convivència i Civisme, les atribucions
següents:
1. La direcció de l'Àrea d'Espai Públic, Convivència i Civisme, 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.
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.
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2. La facultat de dirigir els serveis de l'Àrea 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) i o) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, i en la Disposició Addicional Segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), que substitueix les lletres ñ) i p) de la Llei
7/85, derogades per la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic:
“Article 21.1 Llei 7/85. 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.
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.”
“Disposició Addicional Segona TRLCSP. Normes específiques de contractació de
les Entitats Locals.
1. Corresponen als Alcaldes i als Presidents dels Ens locals les competències
com òrgan de contractació respecte dels 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 100 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.”
Malgrat el que disposa aquest precepte, les facultats que es deleguen són
únicament les que es corresponen amb els contractes menors, d'acord amb els
límits que estableixi la normativa que en cada moment estigui en vigor. Per
tant, 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
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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. Tot això únicament respecte dels contractes menors.
Tanmateix, sí que es deleguen, per la totalitat de contractes, les facultats de
gestió i seguiment de les contractacions que afectin les matèries delegades
segons aquest decret.
2.1.2 Els actes de reconeixement de les obligacions que es derivin del punt 1.1.1.
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 Aprovar convenis o concerts amb organismes, institucions i entitats públiques i
privades per a la prestació dels serveis propis de l'Àrea que no siguin competència
del Ple.
2.4 Aprovar projectes i programes d’actuació i l’organització d’actes públics dels
serveis propis de l'Àrea.
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.
2.5 Els actes de direcció, inspecció, fiscalització de la gestió diària dels serveis
següents:
a) Recollida d'escombraries.
b) Neteja viària.
c) Parcs metropolitans, jardins i espais verds.
Aquests actes ho seran, dintre dels límits establerts en els corresponents
contractes, i que la legislació no atribueixi a un altre òrgan municipal diferent a
l'Alcaldia.
2.6 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.
2.7 Els actes de direcció, inspecció, fiscalització de la gestió dels serveis següents:
a) Manteniment d'edificis on s'ubiquin serveis municipals i en tot cas aquells
altres d'acord amb els contractes que s'estipulin.
b) Serveis de sanejament:
Instal·lació noves branques xarxa clavegueram.
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Conservació i manteniment xarxa clavegueram.
c) Manteniment, conservació i noves instal·lacions de la xarxa de l’enllumenat
públic i instal·lacions semafòriques.
Aquests actes ho seran, dintre dels límits establerts en els corresponents
contractes, i que la legislació de l'Estat o de la Generalitat no atribueixi a un altre
òrgan municipal diferent a l'Alcaldia.
2.8 La incoació, tramitació i resolució dels expedients d'alienació de vehicles
abandonats a la via pública.
2.9 Autoritzacions i concessions a la via pública i gestió dels parcs infantils,
mobiliari urbà (incloses marquesines i elements publicitaris -cartelleres i
monopals-), terraplenament i platges.
2.10 Brigada municipal.
L'organització, direcció i coordinació interna de la Brigada Municipal d'obres i
serveis.
2.11 La incoació, tramitació i resolució d'expedients d'ocupació i aprofitament de la
via pública, inclosos els quioscs.
2.12 Circulació i transport.
L'organització i coordinació dels serveis de circulació i transport pel municipi
(semaforització i senyalització).
2.13 L’aprovació de la factura telefònica.
2.14 La contractació de la centraleta i dels telèfons mòbils de l’Ajuntament.
2.15 Activitats lúdicofestives en els col·legis.
2.16 Civisme.
a) L’organització i coordinació interna del servei de 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.
2.17 Seguretat i ordre públic.
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 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
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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 de Barcelona 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
Junta de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
Atès que el millor funcionament de l'Administració municipal executiva amb les sis
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, tinent d'alcalde i membre
de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, per tal que exerceixi com a
president de l’Àrea de Ciutadania i Serveis a la Persona, les atribucions
següents:
1. La direcció de l'Àrea de Ciutadania i Serveis a la Persona, 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.
d) Sotmetre a la Junta de Govern Local o als òrgans que corresponguin les
propostes de resolució dels assumptes de la seva competència.
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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 propis 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) i o) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, i en la Disposició Addicional Segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), que substitueix les lletres ñ) i p) de la Llei
7/85, derogades per la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic:
“Article 21.1 Llei 7/85. 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.
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.”
“Disposició Addicional Segona TRLCSP. Normes específiques de contractació de
les Entitats Locals.
1. Corresponen als Alcaldes i als Presidents dels Ens locals les competències
com òrgan de contractació respecte dels 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 100 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.”
Malgrat el que disposa aquest precepte, les facultats que es deleguen són
únicament les que es corresponen amb els contractes menors, d'acord amb els
límits que estableixi la normativa que en cada moment estigui en vigor. Per
tant, aquesta delegació per contractar comprèn la facultat d'aprovar inicialment
i definitiva els projectes, les seves modificacions o revisions pressupostàries, el
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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. Tot això únicament respecte dels contractes menors.
Tanmateix, sí que es deleguen, per la totalitat de contractes, les facultats de
gestió i seguiment de les contractacions que afectin les matèries delegades
segons aquest decret.
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 i convivència.
a) L’organització i coordinació interna dels serveis de mediació i convivència.
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.
2.9 Cultura.
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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.
2.10 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.
2.11 Patrimoni Cultural, MihC, Escola de Música i gestió dels equipaments culturals.
2.12 Memòria històrica.
2.13 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.

2.14 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.
2.15 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.
2.16 OMIC i consum.
a) L’organització i coordinació interna dels serveis de l'OMIC i consum.
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.
2.17 Cooperació i solidaritat.
a) L’organització i coordinació interna de cooperació i solidaritat.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
2.18 Drets civils.
a) L’organització i coordinació interna de Drets Civils.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
2.19 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.
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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.”

Pedro Rivero Hidalgo
“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
Junta de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
Atès que el millor funcionament de l'Administració municipal executiva amb les sis
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 Pedro Rivero Hidalgo, tinent d'alcalde i membre de la
Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, per tal que exerceixi com a
president de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals, les atribucions següents:
1. La direcció de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals, en especial, les activitats i
funcions següents:
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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.
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 propis 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) i o) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, i en la Disposició Addicional Segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), que substitueix les lletres ñ) i p) de la Llei
7/85, derogades per la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic:
“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.
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.
“Disposició Addicional Segona TRLCSP. Normes específiques de contractació
de les Entitats Locals.
1. Corresponen als Alcaldes i als Presidents dels Ens locals les competències
com òrgan de contractació respecte dels 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 super
el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la
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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.
Així mateix correspon als Alcaldes i als Presidents de les Entitats locals
l'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de
béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor
no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de
tres milions d'euros, així com 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 al text refós de la Llei 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. Això respecte la totalitat de la contractació pública de
l'Ajuntament, així com els contractes privats, amb excepció dels contractes
menors que no li pertoquin per matèria i que corresponen a les diferents
regidories delegades. Altrament, també portarà la gestió i seguiment dels
contractes que li pertoquin en atenció a les matèries que tingui delegades.
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. Hisenda.
2.3.1. Gestió i inspecció tributària.
a) L'organització i coordinació interna dels serveis de gestió i inspecció
tributària.
b) La resolució dels actes de gestió tributària de tot tipus de tribut, exaccions,
de rendes que constitueixin o puguin constituir els ingressos de la hisenda
municipal, tant en fase de liquidació com en fase de resolució de les
reclamacions que contra elles se suscitin en els termes i condicions previstos
en la Llei general tributària, i altres disposicions complementàries.
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c) La resolució dels actes d'inspecció tributària de tots els tributs, exaccions i
rendes que constitueixin o puguin constituir els ingressos de la hisenda
municipal, tant en la fase d'investigació com en la d'actuacions de
comprovació, així com les reclamacions que contra elles se suscitin en els
termes i condicions previstos en la Llei general tributària, i altres
disposicions complementàries.
2.3.2. Recaptació tributària.
a) L'organització i coordinació interna dels serveis de recaptació tributària.
b) La resolució dels actes de gestió que es generin en l'exercici de la funció
administrativa conduents a la realització dels crèdits i drets que constitueixin
l'haver de la hisenda municipal tant en període voluntari, com en la via de
constrenyiment, previstos en la Llei general tributària, en el Reglament
general de recaptació, en la Instrucció general de recaptació i comptabilitat i
altres disposicions complementàries, així com l'aprovació dels comptes de
recaptació i la incoació dels expedients que se'n derivin.
c) La resolució de les reclamacions que contra els actes de gestió recaptatòria
se suscitin davant la Tresoreria municipal, en els termes i condicions
previstos en l'article 185 i següents del Reglament de recaptació.
2.3.3. Tresoreria.
a) L'organització i coordinació interna dels serveis de tresoreria de
l'Administració municipal.
b) La incoació i resolució dels actes que es derivin de l'organització de la
tresoreria municipal.
2.3.4. Control intern.
La incoació i instrucció dels expedients de modificació de crèdit pressupostari
dintre de l'exercici econòmic, en les seves modalitats de suplements, crèdits
extraordinaris o transferències de crèdit.
2.4 Patrimoni.
La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb el
patrimoni municipal, tràfic jurídic dels béns, utilització i aprofitament dels béns i
conservació, protecció i defensa dels béns municipals.
2.5 Cadastre.
Les actuacions referents al cadastre de les finques del municipi, valoracions i impost
de béns immobles.
2.6 Estadística i Padró.
a) L'organització i coordinació interna de la dependència de Serveis a l'Estat
que comprèn la gestió del padró d'habitants, cens electoral, eleccions
municipals i lleves.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.
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2.7 Serveis Generals.
a) L’organització i coordinació interna dels Serveis Generals 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.
2.8 Indústria i comerç. La incoació i tramitació i resolució d'expedients de concessió
o denegació de llicències d'obertura d'establiments per a l'exercici d'activitats
comercials i industrials, d’acord amb el que disposa la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
el Decret 136/1999, de 18 de maig, i l’Ordenança reguladora de la intervenció
administrativa de les activitats en el marc de l’esmentada Llei 3/1998.
2.9 Adjudicació i gestió del contracte de recollida de residus i neteja de la via
pública, i de les concessions d'equipaments esportius.
2.10 Aprovar convenis o concerts amb organismes, institucions i entitats públiques i
privades per a la prestació dels serveis propis 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
compte al Ple de l'Ajuntament.”

Ruth Soto García
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.
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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
Junta de Govern o en qualsevol regidor encara que no pertanyi a aquesta.
Atès que el millor funcionament de l'Administració municipal executiva amb les sis
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 Ruth Soto García, tinenta d'alcalde i membre de la
Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, per tal que exerceixi com a
presidenta de l'Àrea de Territori, les atribucions següents:
1. La direcció de l'Àrea de Territori, 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.
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 propis 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) i o) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, i en la Disposició Addicional Segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), que substitueix les lletres ñ) i p) de la Llei
7/85, derogades per la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic:
“Article 21.1 Llei 7/85. 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
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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.
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.”
“Disposició Addicional Segona TRLCSP. Normes específiques de contractació de
les Entitats Locals.
1. Corresponen als Alcaldes i als Presidents dels Ens locals les competències
com òrgan de contractació respecte dels 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 100 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.”
Malgrat el que disposa aquest precepte, les facultats que es deleguen són
únicament les que es corresponen amb els contractes menors, d'acord amb els
límits que estableixi la normativa que en cada moment estigui en vigor. Per
tant, 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. Tot això únicament respecte dels contractes menors.
Tanmateix, sí que es deleguen, per la totalitat de contractes, les facultats de
gestió i seguiment de les contractacions que afectin les matèries delegades
segons aquest decret.
2.1.2 Els actes de reconeixement de les obligacions que es derivin del punt 1.1.1.
2.2 Planejament i Desenvolupament Urbanístic.
a) La facultat d'impulsar i d'exercir la vigilància, control i seguiment de les
matèries següents:
- Pla general d'ordenació urbana i les seves modificacions.
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Plans parcials.
Plans especials.
Estudis de detall.
Polígons i unitats d'actuació.
Ordenances d'edificació.
Altres figures de planejament.
Defensa del patrimoni arquitectònic i monumental de la ciutat.
Control de la gestió urbanística.
Control de la tramitació i execució del planejament urbanístic.
Obres públiques.
La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei que no corresponguin al Ple o que no siguin indelegables.

2.3 Projectes d'inversions.
2.4 Habitatge.
a) L'organització i coordinació interna del servei de promoció i gestió de
l'habitatge.
b) La incoació, instrucció i resolució, si escau, dels expedients relacionats amb
aquest servei.
2.5 Aprovar projectes i programes d’actuació i l’organització d’actes públics dels
Serveis Tècnics.
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.
2.6 La incoació, tramitació i resolució dels expedients de llicències d’obres:
a) De tots els actes subjectes a llicència municipal inclosos en les ordenances
metropolitanes d'edificació.
b) D'obres menors, d'acord amb la classificació efectuada a les ordenances
metropolitanes d'edificació.
c) La incoació i tramitació i resolució d'expedients de disciplina urbanística, de
conformitat amb la Llei del sòl, Reglament de disciplina urbanística, normes i
ordenances metropolitanes i municipals.
2.7 Planificació turística i promoció de la ciutat.
a) L’organització i coordinació interna de la planificació turística i promoció de
la ciutat inclòs el comerç de proximitat.
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 Mercats.
2.8.1 La incoació, tramitació i resolució dels expedients de:
a) Autorització d'obres en parades de mercat.
b) Traspassos de parades de mercat per actes "intervivos" o "mortis causa".
c) Autorització de canvi d'articles de venda.
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d) 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.
2.8.2 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.
2.9 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.
2.10 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.
2.11 Educació i sensibilització mediambiental.
2.12 Nomenclàtor.
2.13 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.
2.14 Aprovar convenis o concerts amb organismes, institucions i entitats públiques i
privades per a la prestació dels serveis propis de l'Àrea que no siguin competència
del Ple.
2.15 Aprovar projectes i programes d’actuació i l’organització d’actes públics
referents a la matèria delegada.
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.
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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.”

11. Assumptes urgents
No hi ha assumptes urgents.
12. Precs i preguntes
Antoni Vélez (ERC) diu:
–

Que, sobre plaga de rates i cuques que hi ha hagut al poliesportiu
Marina-Besòs, voldria saber si l'Ajuntament en tenia coneixement i
quines actuacions pensa fer per garantir el manteniment de la
instal.lació.

–

Que la Plataforma de conservació de les Tres Xemeneies denuncia
l'enderrocament del patrimoni industrial que forma part del complex de
les tres xemeneies i voldria saber quina és l'opinió de l'Ajuntament sobre
això.

Isabel Marcuello (MES) diu que diumenge passat va ser el Dia Internacional
de l'Orgull Gay demana que tots els grups es posicionin a favor de les
llibertats, tolerància, el respecte, a favor de la diversitat, la igualtat i dels
drets a les persones.
Tots els grups hi estan d'acord.
L'alcalde contesta a ERC:
–

Que sobre la plaga no en tenia constància i ja en parlarà amb la biòloga.

–

Que sobre les xemeneies a la propera Comissió de Territori la regidora
podrà aportar la documentació sobre què s'està fent, perquè, etc.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20.50
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 accidental, tots els
assistents. Certifico.

