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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  390/15 
Caràcter : extraordinària 
Data :  3 de juliol de 2015 
Horari: de 13:25 a 13:30 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
  
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Josep Maria Ciurana Planas 
Raquel Reyner Barraca 
Fernando Maqueda Ramos 
Natalia Figueras Pagés 
Carles Vallribera Martí 
José Maria Martínez Regaño 
Juan José Martínez González 
Xavier Xarbau i Adrobau 
Narcís Vilella i Munjé 
Marta de Egea i Hinojosa 
Montserrat Vergés i Vall-llovera 
Adrià Ortiz Jurado 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 

Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’Acta de l’última sessió celebrada 
2. Determinació de la periodicitat de les sessions ordinària del Ple 
3. Creació de la Comissió Especial de Comptes. 
4. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de 

la competència del Ple. 
5. Creació de Comissions Informatives. 
6. Creació de grups municipals. 
7. Designació membres Comissió de delimitació territorial 
8. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments i 

delegacions. 
9. Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de l’última sessió 

ordinària del Ple. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Aprovació de l’Acta de l’última sessió celebrada 

 
Sotmesa a votació l’acta de l’última sessió celebrada, que correspon a la sessió de 
constitució del nou ajuntament de data 13 de juny de 2015, és aprovada per 
unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada acta. 
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2. Determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. 

 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 

“ Vist el què disposa l’article 46, 2.a) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del 
règim local i l’article 38, apartat a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
què s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 
 
El Ple acorda : 
 
El Ple municipal celebrarà les seves sessions ordinàries cada dos mesos, coincidint 
amb el primer dilluns dels mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre. En el 
supòsit de què una sessió ordinària coincidís amb un dia festiu, es celebraria el dilluns 
següent.” 

 
El Sr. Xarbau proposa que s’especifiqui també l’hora de la celebració dels plens 
ordinaris i que sigui a les 20 hores en lloc de les 21 hores, com ha vingut essent 
habitual, per tal de no fer anar a la gent massa tard i poder tractar els temes amb més 
calma. 
 
El Sr. Alcalde contesta que els Plens es fan a les 21 hores per tal de facilitar 
l’assistència a la gent que treballa, ja que hi ha molta gent del comerç o que treballa 
fora que no els hi és possible assistir a les 20 hores. 
 
El Sr. Xarbau diu que es pot posar l’inici a les 20 hores i posar en els primers punts de 
l’ordre del dia les coses més burocràtiques i deixar els punts més importants pel final i, 
així ja es tractarien a partir de les 21 hores. 
 
El Sr. Ciurana creu que les 21 hores és el millor horari, per temes de feina, per tothom; 
també diu que el Ple s’allarga molt sovint per discussions que no haurien de durar tant. 
Proposa que es continuï fent a les 21 hores si bé en tot cas més endavant es pot 
canviar. 
 
El Sr. Ortiz diu que no li sembla malament la proposta d’esquerre però que és cert que 
sempre s’ha parlat de les 21 hores. 
 
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit més amunt, la 
qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 
 

3. Creació de la Comissió Especial de Comptes. 

 

Es dóna lectura de la següent: 
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PROPOSTA D’ACORD 

 

“ Primer.- Crear la Comissió Especial de Comptes d’ aquest Ajuntament de conformitat 
amb el que disposa l’article 48.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós del la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Segon.- Aquesta Comissió Especial de Comptes estarà presidida pel Sr. Alcalde i en 
formaran part com a vocals un regidor membre de cadascuna de les llistes que han 
obtingut representació en les últimes eleccions locals, i s’aplicarà el sistema de vot 
ponderat, de manera que el valor del vot de cada regidor serà equivalent al número de 
regidors de la llista electoral a què pertanyin. Els caps de llista comunicaran per escrit 
qui és la persona designada, i, en cas de què no designin ningú s’entendrà que és el 
mateix cap de llista el qui formarà part de la Comissió.” 
 
El Sr. Xarbau proposa que es pugui designar també un suplent igual que en el cas de 
les Comissions Informatives que veurem més endavant. 
 
El Sr. Alcalde diu que li sembla bé la proposta. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde proposa sotmetre a votació la proposta d’acord més amunt 
transcrita amb l’esmenta proposada consistent en què es pugui designar un suplent de 
cada membre de la Comissió, resultant aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, la proposta que queda aprovada incorporant l’esmena proposada i essent el 
seu redactat final el següent:  
 
“ Primer.- Crear la Comissió Especial de Comptes d’ aquest Ajuntament de conformitat 
amb el que disposa l’article 48.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós del la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Segon.- Aquesta Comissió Especial de Comptes estarà presidida pel Sr. Alcalde i en 
formaran part com a vocals un regidor membre de cadascuna de les llistes que han 
obtingut representació en les últimes eleccions locals, i s’aplicarà el sistema de vot 
ponderat, de manera que el valor del vot de cada regidor serà equivalent al número de 
regidors de la llista electoral a què pertanyin. Els caps de llista comunicaran per escrit 
qui és la persona designada, així com un suplent que podrà actuar en substitució del 
mateix ; i, en cas de què no designin ningú s’entendrà que és el mateix cap de llista el 
qui formarà part de la Comissió”. 
 
 
 

4. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que 
siguin de la competència del Ple. 

Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 

“ Vist el què disposa l’article 38, apartat c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel què s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals. 
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El Ple acorda:  

Primer.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament al Consell rector de la Junta de 
Compensació de la Urbanitzacio Pantanos de Montbarbat, i, en el seu cas, a la Junta 
Liquidadora de l’esmentada Junta de Compensació, al Sr. Alcalde. 

 
Segon.- Nomenar representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola Sant 
Jordi, al Consell Escolar de la Secció d’Educació Secundària (S.E.S.), i al Consell 
Escolar de la Nova Escola, a la Sra. Natàlia Figueras Pagès. 
 
Tercer.- Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci Localret, al Sr. Joan Josep 
Martínez Gonzalez. 

 
Quart.- Nomenar delegat de l’Ajuntament a l’Assemblea General del Consell 
d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), al Sr. 
Fernando Maqueda Ramos.” 

 

Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord és aprovada per unanimitat. 

 

Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 

 

5. Creació de Comissions Informatives. 

 

Es dóna lectura de la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 

“ Atès el que disposen l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
bases del Règim Local, l’article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’ article 
124.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
El Ple acorda: 
 
Primer.- Crear una Comissió Informativa permanent de caràcter general, per tal de què 
desenvolupi les funcions d’estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin 
de ser sotmesos a la decisió del Ple. Es reunirà abans de cada Ple municipal 
 
Segon.- Crear una Comissió Informativa de caràcter permanent d’urbanisme que tindrà 
per funció informar les llicències d’obres majors o figures de planejament i plans 
especials. Aquesta Comissió es reunirà amb una periodicitat mínima d’un cop al mes. 
 
Tercer.- Crear una Comissió Informativa de caràcter permanent d’obres, serveis i 
infraestructures que tindrà per funció informar a la resta de membres dels grups 
polítics de la tasca que es porta a terme. Aquesta Comissió es reunirà amb una 
periodicitat mínima d’un cop al trimestre. 
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Quart.- Crear una Comissió Informativa de caràcter permanent de medi ambient i medi 
natural, que tindrà per funció informar a la resta de grups polítics de la tasca que es 
porta a terme i es donarà compte també de la gestió i evolució de la recollida de 
residus. Aquesta Comissió es reunirà amb una periodicitat mínima d’un cop cada 6 
mesos. 
 
Cinquè.- Crear una Comissió Informativa de caràcter permanent de cultura, festes i 
ensenyament, que tindrà per funció donar a conèixer el programa de la Festa Major i 
donar compte tasca en aquestes àrees. Aquesta Comissió es reunirà amb una 
periodicitat mínima cada sis mesos, tenint en compte que en tot cas s’haurà de reunir 
cinc mesos abans de la Festa Major i tres mesos abans de l’inici de l’any escolar. 
 
Sisè.- Crear una Comissió Informativa de caràcter permanent de promoció econòmica, 
comerç i turisme, que tindrà per funció informar a la resta de membres dels grups 
polítics de la tasca que es porta a terme. Aquesta Comissió es reunirà amb una 
periodicitat mínima d’un cop a l’any. 
 
Setè.- Crear una Comissió Informativa de caràcter permanent d’ Hisenda, que tindrà 
per funció portar el control de la despesa municipal i informar les ordenances fiscals. 
Aquesta Comissió es reunirà amb una periodicitat mínima d’un cop cada quatre 
mesos. 
 
Vuitè.- Crear una Comissió Informativa de caràcter permanent de Benestar Social i 
Joventut, que tindrà per funció informar sobre les tasques que es porten a terme a la 
resta de grups polítics. Aquesta Comissió es reunirà amb una periodicitat mínima d’un 
cop a l’any. 
 
Novè.- Determinar que totes les Comissions Informatives estaran presidides pel Sr. 
Alcalde o per qualsevol altre membre de la corporació en qui delegui, i en formaran 
part com a vocals un regidor membre de cada grup municipal, aplicant-se en les 
votacions el sistema de vot ponderat, tal i com estableix l’article 60.5, en relació amb 
l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de manera que el valor del vot 
de cada regidor serà equivalent al número de regidors de la llista electoral a què 
pertanyin. A aquests efectes el portaveu de cada grup municipal designarà, mitjançant 
escrit adreçat al Sr. Alcalde, el membre que n’ha de formar part en representació del 
mateix, a cadascuna de les Comissions Informatives, així com un suplent que podrà 
actuar en substitució del mateix, del que se’n donarà compte al Ple. 
 
 
El Sr. Xarbau diu que no està d’acord amb aquesta organització que es planteja, ja 
que les comissions no s’adapten a les carteres i tampoc són coherents; per això, 
proposa que es creïn tres Comissions: una referent a les persones, una altra referent 
al territori i una tercera referent a l’organització del consistori. Considera que 
organitzant les Comissions amb aquestes tres grans àrees quedaria el tema més 
ordenat i amb una millor lògica. 
 
El Sr. Alcalde diu que tot són punts de vista i que també és una forma vàlida d’enfocar 
el tema però creu que les comissions proposades són bones i encara que són més 
que les tres que proposen ells creu que serà bo que hi hagi moltes comissions per tal 
de donar participació a tots els regidors. 
 
El Sr. Xarbau creu que hi ha molts temes que estan vinculats i connectats i que dividint 
l’organització amb les tres grans àrees que proposa és millor ja que temes que estan 



 6

íntimament connectats es podrien tractar en una mateixa Comissió i això donaria més 
eficàcia a la gestió. 
 
El Sr. Ciurana diu que les Comissions estan pensades perquè l’oposició participi i si 
n’hi ha més, també creu que es dona marge a una participació més gran. 
 
El Sr. Xarbau diu que el que es tracta és treballar d’una manera més organitzada, i 
d’altra banda la participació de l’oposició a les Comissions ve imposada per la 
normativa. 
 
El Sr. Ciurana diu que és cert però que abans només hi havia una comissió i que 
precisament el fer-ne unes quantes més el que es vol és informar més i que tothom 
estigui al corrent dels temes. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit al començament 
d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 
 
- VUIT vots a favor, del Sr. Alcalde, el Sr. Joan Josep Martínez, la Sra. Figueras, la 

Sra. Reyner, el Sr. Ciurana, el Sr. Vallribera, el Sr. Jose Mª Martínez i el Sr. 
Maqueda. 

- CINC vots en contra, del Sr. Xarbau, la Sra. Vergés, la Sra. De Egea, el Sr. Vilella i 
el Sr. Ortiz. 

 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
 

6. Creació de grups municipals. 

 

Es dóna lectura de la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 

 

“ De conformitat i a l’empara del que preveuen els articles 73.3 de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases del règim local, i 50 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i pel 
millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació . 
 
El Ple acorda: 
Primer.- La creació de grups municipals. 
 
Segon.- Per cada llista electoral només es podrà constituir un grup municipal. 
 
Tercer.- Només el regidor o els regidors d’una mateixa llista electoral poden constituir 
grup municipal. 
 
Quart.- En el termini de 15 dies, comptats des de l’adopció del present acord, cada 
regidor haurà de presentar a l’alcaldia una declaració signada on haurà d’expressar el 
grup municipal al qual desitja d’ ésser adscrit. 
 
Cinquè.- Els regidors que no quedin integrats en un grup quedaran automàticament 
incorporats al grup mixt. 
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Sisè.- Cada grup municipal designarà quin dels seus membres serà el seu portaveu.” 
 
Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 

7. Designació dels membres de la Comissió de la Delimitació Territorial 

 
Es dóna lectura de la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORD 

“ Atès que s’ha renovat el consistori en motiu de les eleccions municipals celebrades el 
mes de maig passat. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
El Ple acorda: 
 
Primer.- Renomenar els membres de la comissió que ha de representar l'Ajuntament 
en les operacions de delimitació de tot el seu terme municipal. Aquesta comissió 
estarà composta per: 
 
- El Sr. Alcalde-President de la corporació. 
- El Regidor d’obres i serveis 
- El regidor de comerç i turisme 
- L’arquitecte tècnic municipal 
- El Secretari de la Corporació 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Administracions 
Públiques. 
 
Tercer.- Facultar l'alcalde de la corporació o regidor en qui delegui perquè dugui a 
terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords.” 
 

Sotmesa a votació l’anterior proposta d’acord és aprovada per unanimitat. 

 

Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 

 

8. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments i 
delegacions. 

 

El Sr. Alcalde dóna compte de dues resolucions dictades en data 15 de juny de 2015, 
per les quals es van nomenar els membres de la Junta de Govern i els Tinents 
d’Alcalde, i de dues resolucions dictades en data 29 de juny de 2015, per les quals es 
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van realitzar delegacions especials a favor de determinats regidors i es van delegar 
competències a la Junta de Govern Local. 

 

El Sr. Xarbau considera que tot plegat és molt poc ordenat i mancat de coherència, 
així per exemple la fira de pagès potser amb el què està vinculat és amb cultura i 
comerç i no amb obres i serveis. 

 

El Sr. Alcalde creu que no cal ser tant estrictes i que és necessari ser més flexibles. 

 

9. Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de l’última sessió 
ordinària del Ple. 

 
Es dóna compte de les resolucions dictades per l’alcaldia des de l’última sessió 
ordinària del Ple. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada en l’encapçalament, de la qual s’ estén la present acta, del que jo el secretari 
certifico. 
 
Vist i Plau 
L’Alcalde       El Secretari 
 
Antonio Guinó Bou 


