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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter: Extraordinari

Data: 30 de juny de 2015
Hora que comença: 20:10 hores
Hora que acaba: 22:05 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

PRESIDEIX

Valentí Agustí Bassa, Alcalde de la corporació

REGIDORS ASSISTENTS

Primera Tinent d'Alcalde: MŞ Dolores Agüera Martín
Segon Tinent d'Alcalde: José Manuel Rueda García
Rosa María Garcfa Colomer
Rafael Cubarsí Bas
Montserrat Rovira füera

Francesc Alemany i Martínez
Jordi Villaret i Sayago
Judit Caimel i Pujol
Oscar BeÏÏnàn Boldú
Juan Andrés Osorio Pirieiro

Martín Victoria Iglesias

EXCUSEN LÀ SEVA ÀSSISTÈNCIÀ

Susanna Pla i Capdevila

ACTUA COM À SECRETÀRIÀ

Cristina Fernàndez HeÏÏÏàndez, Secretària-accidental de la corporació i assisteix la
Interventora-accidental, na Roser Corbera Safont.

ORDRE DEL DIÀ

1. PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINARIES DEL PLE I LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL.

2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS.

3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ÒRGANS COL-LEGIATS, QUE SIGUIN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE.

4. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL
CONSELL ESCOLAR MÏJNICIPAL.

5. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ELS
CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS.
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6. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS M[?JNICIPALS EN EL
CONSELL SECTORIAL DE CULTURA DE PALAFOLLS.

7. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS MtJNïCJPALS EN EL
CONSELL MUNICIPAL DE RÀDIO PALAFOLLS.

8. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN
ASSOCIACIONSIFUNDACIONS.

9. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDE EN MATÈRIA
DE NOMENAMENTS DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, NOMENAMENTS DE TINENTS D'ALCALDE I DELEGACIONS
QUE L'ALCALDIA HA ESTIMAT OPORTÚ CONFERIR.

10. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE DE L'AJUNTAMENT A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL.

11.DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL.

12. DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS
REGIDORS.

13. DETERMINACIÓ D'ASSISTÈNCIES A PERCEBRE PELS MEMBRES DE
LA CORPORACIÓ.

14. DACIÓ DE COMPTE DE LA NOVA CONFIGURACIÓ DELS DIFERENTS
GRUPS MUNICIPALS.

15. NOMENAMENT DE REPRESENTANT EN L'ASSEMBT,EA GENERAL DE
L'ASSOCIACIÓ ?XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT".

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Sr. Alcalde: Bé, comencem el Ple. Hi ha una sèrie de punts que tenen a veure una mica
tots aÏnb el mateix, alguns els ?legirà la Cristina i altres els ?legiré jo perquè és una mica
difícil ?legir tanta cosa.

1. PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE I LÀ JUNTA
DE GOVERN LOCAL.

Constifüïda la nova corporació després de les eleccions municipals del 24 de maig de
2015, en sessió extraordinària que ha tingut ?loc el 13 de juny de 2015, resulta necessari
procedir d'acord aÏnb la legislació vigent a establir la periodicitat de les sessions del Ple
i de la Junta de Govern Local.

De conforÏnitat aÏnb allò disposat per la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim
Local i pel Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple i la
Junta de Govern Local poden celebrar sessions ordinàries i extraordinàries, havent-se de
celebrar les sessions ordinàries del Ple amb una periodicitat mfnima de cada dos mesos
pel cas que ens ocupa, d'acord aÏnb l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985 i les de la Junta de
Govern Local aÏnb la periodicitat que deterÏnini el Ple, de conforÏnitat amb l'article 99
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

Vista la proposta de l'Alcaldia, de data 23 de juny d'enguany, el Ple de l'AjuntaÏnent
amb el vot a favor dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, José
Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat
Rovira füera i Juan Andrés Osorio Piüeiro i els vots en contra dels Srs. Francesc
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Alemany i Martínez, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol, Oscar BerÏnm Boldú
i MaÏtín Victoria Iglesias, acordà:

Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es celebraran
el darrer divendres, no festiu, dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i
novembre, a les 20:00 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

Segon.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es
celebraran setmanalment, els dilluns no festius, a les 13:00 hores, a les
dependències de l'Ajuntament. De conformitat amb l'aÏticle 112 del Re71ament
d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals, l'Alcalde podrà modificar el
dia i l'hora en què es durà a terme la celebració de les sessions, sense que en cap
cas pugui alterar la seva periodicitat.

Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per a suspendre la celebració de les sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local del mes d'agost, així com per a posposar o
avançar, un màxim de quinze dies, la celebració de les sessions ordinàries del Ple i
de la Junta de Govern Local, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un
període vacacional, sempre i quan això no menyscabi la gestió dels assumptes
municipals.

Quart.- Comunicar aquest acord a tots els membres que no es trobin presents en la
sessió plenària en la que s'adopti aquest acord, donant-se els altres per notificats
amb la mera asistència.

La Sra. Secretària-accidental dóna lectura literalment de la proposta núÏnero 1 de l'ordre
del dia.

Sr. Alcalde: Bé, intentarem complir-ho. El Sr. BerÏnm sempre en aquesta legislatura
deia que això no era tan fàcil i que molt sovint ho havíem de canviar. Esperem que si fa
falta canviar per alguna raó doncs puguem consensuar-la, puguem tots assabentar-nos
de les raons per les quals es proposa un canvi i fer el possible, donat que tothom té feina
i té els horaris i les agendes molt ocupades, per complir aÏnb aquest calendari. Si voleu
algú dels gmps fer alguna intervenció sobre aquest punt.

Sr. Alemany: Bona tarda a tothom. Sí, volíem comentar un aspecte que de fet a la reunió
prèvia que hem tingut ja l'hem exposat. Només a nivell de posicionaÏnent del gmp
d'EsqueÏÏa Republicana comentar que estem en el mateix punt de fa quatre anys, que
creiem que la periodicitat de les sessions ordinàries de Ple hauria de ser mensual, que
aquest fet no hauria de repercutir en cap sentit en la gestió diària de l'àrea de secretaria,
que creiem que si és aquest el problema es pot dotar de major personal per poder tirar
endavant. Que com bé comenta l'Alcalde molt sovint quan li traslladem aquesta petició
s'acaben fent tants plens extraordinaris com ordinaris demanem i acabem fent dotze
plens o més a l'any, però que la diferència substancial per part de l'oposició és que en
les sessions ordinàries de Ple impliquen precs i preguntes, l'únic punt en el qual podem
aportar el nostre punt de vista i traslladar el sentit i el que percebem a nivell de poble,
mentre que les sessions extraordinàries com aquesta no és possible això. La tasca de
l'oposició com a tal, de fiscalització del govern, passa ineludiblement per poder
expressar-ho de forÏna pública en el Ple i que és el ?loc on s'ha de fer. Si tenim menys
oportunitats i, per tant, només són sis a l'any dificulta moltíssim aquesta gestió i aquest
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exercici de la responsabilitat de l'oposició. Per tant, tornem a demanar en la mesura del
possible que es dugui a terÏne aquesta modificació del calendari de sessions ordinàries
de Ple i traslladar-ho a la mensualitat, la qual cosa hauria de repercutir en menys plens
extraordinaris, perquè si fem un ple mensual ordinari lògicaÏnent els extraordinaris
haurien de ser per aquells elements o aquelles situacions molt puntuals en què s'ha de
prendre una decisió perquè el calendari així ho exigeix.

Sr. Alcalde: Bé, hem parlat abans d'aquest assumpte. Jo volia afegir una cosa que no he
dit abans. A paÏt de que els plens extraordinaris moltes vegades es fan d'un dia per
l'altre i a vegades és per un sol punt, són plens, com la paraula diu extraordinaris, per
assuÏnir algun tipus de sifüació molt extraordinària, l'única diferència està en el tema
dels precs i preguntes. Jo el que em preguntaria és si és necessari que per tenir control
del govern hagi d'haver un ple o, dit d'una altra manera, que la discussió entre els gmps
municipals hagi de ser pública i hagi de ser, per exemple, a través de mitjans com podria
ser la ràdio. Jo crec que el plantejaÏnent en un ple té el seu sentit, penso que és
acceptable i és bo però és limitat. Jo penso que de treball, treballem poc aquí. Vull dir
que quan el Sr. BeÏÏnm ple rere ple diu que la plaça de Sant Sebastià està per fer,
treballar treballem poc. Podríem dir que són qüestions de denuncies, són qüestions que
d'alguna manera alerten a la ciutadania de que alguna cosa no funciona però hi ha altres
vies per expressar que les coses no van bé, com podria ser la xarxa d'internet o com
podria ser algun tipus d'escrits que també es fan. Jo el que demanaria, tenint en compte
que és veritat que en aquests quatre anys potser hem treballat poc, vull dir junts, hem
pogut consensuar poques coses, que incrementéssim més que els plens, que jo crec que
no serveixen per treballar perquè tenen la seva limitació i em sembla que bimensuals és
un bon temps, jo crec que ens hauríem de veure'ns més. Penso que caldria buscar algun
sistema, així com l'equip de govern es reuneix cada divendres a partir de les 19 h de la
tarda i passem revista tots de com està la situació, doncs no estaria malament potser
cada setmana no però que tinguéssim més possibilitats de treballar coses i que no
necessariaÏnent tinguin que ser públiques. El fet de que sigui públic doncs deterrnina un
cert tarannà de com s'expressen les coses i, potser, poder fer les dues coses, no dic que
no hagin de ser públiques les cÏ'tiques d'alguna manera a l'ajuntament, però a vegades
si ho poguéssim fer amb un altre tipus de forÏna potser serien més productives.

Sr. Alemany: Probablement estem d'acord en el fons no en la forÏna. Ja hi ha eines per
poder reunir-nos més sovint, una se'n diu Junta de PoÏtaveus Locals i no l'hem utilitzat
pràcticaÏnent mai, sempre que s'ha demanat no ha funcionat. D'altra banda, des del
nostre punt vista, una de les actituds del Ple és posar de forma pública i transparent a la
població els punts de vista diferents que hi ha representats en aquesta taula. Limitar o
dificultar a dos mesos només aquesta oportunitat sí que fa que la gent tingui una versió
única que és la de l'equip de govern. Això quan s'està a l'equip de govern suposo que
ha de ser ben vist però des de l'oposició no es viu amb aquesta facilitat i ens és molt
dificil poder traslladar amb major o amb menor capacitat o oportunitat, no sabria dir-li.
Jo diria que la feina que hem fet aquests quatre anys ha estat sempre intentar de forma
respectuosa traslladar el nostre punt de vista, però no crec que haguem de ser nosaltres
els que definim quina és la periodicitat que el poble té com a opoÏtuÏÏitat de visualitzar
els diferents punts de vista, em sembla que un cop al més està més que bé, la qual cosa
no entra en contradicció en que ens reunim més. Ens sembla perfecte reunir-nos més
perquè vol dir tenir més accés a la inforÏnació, un esforç per part seva també de
traslladar-nos la informació per poder elaborar el nostre punt de vista i consensuar,
negociar el que convingui. Però aquesta vessant que en el Ple, com vostè diu i entenc jo
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que ve a dir que ja està tot definit, que el Ple no deixa de ser una esceni&ació del que
cadascú pensa, tarnbé té una cara pública que és necessària, taÏnbé té un objectiu que la
gent vegi el que es treballa i quin és el posicionaÏnent de cadascú, a poder ser sempre
respectant als altres, només faltaria.

Sr. BerÏnàn: Sr. Alcalde, Srs. Regidors. He vist avui que abans de començar ja m'ha
nomenat dues vegades sense... suposo jo que anem per bon caÏní per la seva part. Sí que
és veritat que jo he intentat, perquè una constitució d'un ajuntament amb el caÏtipàs
municipal i repartiment de les regidories doncs és un tema molt important. Avui sabrem
la feina de cadascú i la tasca que faran. Vostè ja ha comentat que al 2011 nosaltres no
érem paÏtidaris, però no érem partidaris ni quan estava el Sr. Osorio a l'oposició, era
partidari de fer els plens cada mes. Una és perquè no és el mateix que ja s'ha parlat del
tema de precs i preguntes que és el norÏnal però taÏnbé pel ciutadà. A part del càrrec
públic el ciutadà taÏnbé té l'oportunitat, a part de la via de presentar instàncies, taÏnbé
pot preguntar a qualsevol regidor de l'ajuntaÏnent i en aquest cas només pot preguntar-
ho cada dos mesos. Jo crec que si parlem d'aquest docuÏnent que van firmar entre el
paÏtit Socialista i Iniciativa aquesta transparència es veu reflectida en què no n'hi haurà.
No n'hi haurà perquè si esteu dient, firÏnant un document i sortiu a Ràdio Palafolls dient
que serà més obertura a tothom es contradiu, limitem la tasca a part de la del regidor la
tasca del ciutadà. Volia dir taÏnbé perquè nosaltres hem intentat que quan es constifüeix
un ajuntaÏnent el norÏnal i corrent és que l'Alcalde es reuneixi aÏnb els que han sigut
nomenats com a representants de l'ajuntarnent i això no ho ha fet l'Alcalde. Ho he hagut
de fer jo demanant-li, per favor, que convoqués una reunió i explicar expressaÏnent
quina manera tindrà aquests quatre anys de dirigir l'ajuntaÏnent. Ens trobem que no ho
ha fet. Veig més encara, quan miro la sessió d'aquest mateix docuÏnent a part de que es
limita a sis plens ordinaris per poder parlar amb vostè, en plenari amb els regidors, veig
que una part les Comissions de Govern limita el més d'agost però en canvi les sessions
plenàries si es dóna compte és al revés, al més d'agost, desembre és hàbil per les
Comissions de Govern a l'ajuntaÏnent i en canvi pels plenaris no és hàbil, és dia de
vacances. Jo crec que si per una banda l'equip de govern per l'explicació del 2011 que
vostè va fer que era inhàbil el mes d'agost i el mes de desembre doncs les Comissions
de Govern serien igual, el mateix, no? el més d'agost i el mes de desembre. En canvi no,
vostè canvia i diu el mes de desembre que sigui hàbil per les comissions de govern, la
Junta de Govern, i en canvi els plenaris que no n'hi hagi un plenari. Jo crec que per
aquesta part es una incongmència, diguéssim que per unes coses sí que hi ha treball pels
plenaris i per l'altre part a l'ajuntaÏnent a dintre. Per acabar, a part de que nosaltres
votarem en contra jo crec que reflectir aquestes últimes eleccions que l'equip de govern,
que ja està constitiïít, hagi guanyat les eleccions, jo li diria taÏnbé que això no vol dir
que tingui tota la raó. Avui aÏnb la conversa que hem tingut els portaveus, Sr. Alcalde, i
li dic hiunilment perquè jo ho he intentat expressament a veure si tenia una miqueta de
consideració cap als que estàvem a l'altre cantó, dir-li que les veritats no les té una
persona, no les té el govern, les veritats i les realitats les hem de tenir tots. I si vostè vol
que l'oposició que nosaltres fem el control i a vostè li senta molt malaÏnent quan li dic
la riera de Sant Sebastià com vostè mateix ha dit, però és que portem dotze anys que no
està acabada, és perquè aquest equip de govern puntualitzant o és que no reestructura
suficientment l'ajuntaÏnent i no ha sabut durant molts anys que vostè porta de govern,
durant trenta-dos anys, saber que és una adÏninistració pública i aquí és on tinc el dubte.
Vostè com li han dit en la reunió, quan vostè diu més val mibar al final deixem que
diguin el que vulguin dir però arribem al final i farem el que jo vulgui i això és molt
dolent Alcalde, això és molt dolent perquè vostè o com jo no tenim la raó. La raó la hem
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de tenim tots i si solaÏnent mira la seva part que avui ho ha demostrat aquí per això
s'aixecaven, jo crec que comencem aÏnb una constifüció d'un ajuntament malarnent,
malaÏnent hasta pels repartiments dels sous de representants que estem aquí a
l'ajuntament com li he dit avui. Jo pensava que vostè faria una reunió, explicaria, faria
una comparativa perquè esteu governant i teniu uns tècnics, una comparativa de tots els
ajuntaments sobre el que cobra cada regidor, que cobra de subvenció de gmp, i tractar el
tema. El que no es pot tractar en mitja hora abans d'un ajuntament i dir el que vostè
demana, fer aquest document que s'ha presentat avui en aquest ajuntaÏnent. Jo crec que
hauria de fer una miqueta... no perquè hagi guanyat les eleccions ni perquè li estigui
donant suport el Sr. Osorio d'Iniciativa, i és que nosaltres estem en una part que taÏnbé
quan proposem propostes o quan col-laborem també tenim una paÏt de raó no solaÏnent
la part de l'altre cantó. Gràcies Alcalde.

Sr. Alcalde: Vostè continua amb la seva tàctica de parlar d'obvietats, de les coses que
sap tothom i que tothom estem d'acord. Vull dir que em sembla molt bé el que dius però
realment no m'ha dit res. Coses que sí que li podria dir, per exemple, no és veritat que
no m'he vist aÏnb els regidors. Fa un més que vam tenir les eleccions, més o menys, i
m'he vist amb cada regidor em sembla que un mínim de dos vegades, o sigui, dos, tres,
quatre vegades m'he vist amb regidors. Vull dir que he estat cada setmana veient-me
aÏnb els regidors, en principi no era per parlar de grans coses perquè la situació estava
bastant clara com quedava, el que sí que m'ha interessat és parlar i d'alguna manera que
em poguessin expressar el que... I aquestes coses que em diu vostè sobre el tema salaris
i tal no han sortit en les nostres converses en cap de vostès sinó ho haguéssim pensat
d'una altra manera. Hem parlat de política, hem parlat d'altres coses però jo penso que
els sous dels regidors és una de les coses que almenys no m'arriben a mi com una
preocupació impoÏtant dels regidors, ni d'ara ni d'abans. Respecte que hi ha persones
del poble que només poden parlar en els plens cada dos mesos, o sigui, només sis
vegades l'any, doncs tenen molta soÏt perquè en la majoria d'ajuntaÏnents no poden
parlar cap. O sigui, que la paraula en el públic és una cosa que hi ha una cultura de més
trenta anys que es fa aquí però no és un dret que sigui molt seguit per molts
ajuntaÏnents, la majoria d'ajuntaÏnents fan una pregunta i la fan per escrit i se'ls hi diu
?bé, ja se li contestarà?, això quan es deixa fer això. Penso que la sifüació en aquest
sentit de transparència respecte al Ple en el que tothom pot entrar aquí i parlar i a
vegades parles bé i a vegades no tant, això és una cosa que no pots controlar, doncs
penso que està molt bé, estic molt orgullós, penso que tots els altres regidors taÏnbé ho
estan i penso que volem continuar fent-ho i de moment en cada Ple ordinari el públic
tindrà paraula. Altra cosa que em parlava era del mes d'agost. El mes d'agost i el mes
de desembre que hi ha el Nadal és difïcil a finals de desembre fer un Ple doncs perquè
són festes, la gent se'n va i al més d'agost taÏnbé hi ha..., en canvi les juntes de govern
que són cada setmana i són molt necessàries perquè és el govern continuat, doncs
seguraÏnent el mes d'agost potser en ?loc de quatre amb una mica de soÏt en podem fer
dos, si es que algun altre funcionari pot fer de Secretària-accidental perquè ja sabem que
Cristina té vacances i per motius faÏniliars ha d'absentar-se d'aquí i en aquest sentit
penso que és bastant lògic que si podem fer algunes juntes de govern sobretot la primera
quinzena de desembre doncs la fem. I sobre el tema del sou, té raó no m'he mirat els
sous que cobren els altres ajuntaÏnents. El que m'he mirat és el que cobrem tots des de
fa tres anys, quatre anys i tothom cobra el mateix, o cobra el mateix o han patit la
retallada aquesta del cinc per cent els que treballen en certes entitats públiques i a partir
d'aquesta reflexió de que la sifüació és així, doncs, de comú acord arnb la resta del
govem i aÏnb les persones per exemple que depenen d'aquest sou perquè és l'únic ingrés
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que tenen com és la primera Tinent d'Alcalde que és l'única persona que té iu'Ïa
dedicació exclusiva, hem decidit que mantindrem aquest sou com teníem fa quatre anys.
Igualment, jo penso que no fa falta anar a preguntar quant cobren a Tordera, m'és igual,
vull dir que el que és important és el que cobra la gent de Palafolls per qualsevol cosa i
estem en una situació molt semblant a la de fa quatre, potser una mica millor però molt
semblant a la de fa quatre anys i així hem decidit doncs manteÏÏir les assignacions.

Sr. Bermàn: Jo no entraré però no m'ha contestat res. Sempre fa el mateix, vostè sempre
fa el mateix.

Sr. Alcalde: Li he contestat a tot.

Sr. BeÏmí'n: Comencem bé, comencem bé. Quan vostè està parlant del tema de les
assignacions recordi vostè que vostè va ser el primer que va dir que els regidors que
estaven a l'AjuntaÏnent havien de tenir una dedicació per treballar, recordi-ho vostè. Sí
que és substancial que vostè ha estat canviant cada quatre anys, ha començat a fer
dedicacions, vostè al govern, vostè durant cada quatre anys ha canviat les dedicacions
d'exclusiva on hi havia més on hi havia més parcials taÏnbé. No és una cosa que vostè
digues el mateix salaÏi. Si vostè fa una miqueta de comparativa que taÏnbé va bé, perquè
vostè demostra que vostè té sempre tota la raó, i amb les contestes que vostè està
contestant està reafirÏnant que vostè solaÏnent té la raó, que a vostè li importa "dos
bledos? el que fan les poblacions que estan al costat però vostè fa alguna comparativa
de com està un ajuntaÏnent o de com està aquest ajuntaÏnent sí que compara. Quan a
vostè li convé sí fa comparacions i quan a vostè no li convé no fa comparacions. Però jo
sí que li entraí?é, és la primera vegada durant molts anys que sí que li entraré en el tema
dels sous. I sap per què li entraré? Mai he estat dient que si un regidor pel seu treball ha
de tenir la seva dedicació i cobrar seria allò normal. TaÏnbé, bé és cert, que vostè ha fet
una canvi de model, ha fet un canvi del que eren exclusives i del que eren parcials, i un
canvi substancial quan cobraven els regidors o quan no cobraven els regidors, vostè ha
estat qui ha canviat aquest tarannà; de com estàvem al principi, al 99 estàvem, fer una
comparativa des del 99 que estic, tinc una comparativa de com vostè ha anat canviant i
com nosaltres, els regidors a l'oposició, hem estat cobrant. Així que no digui Sr.
Alcalde que hem estat durant quatre anys cobrant el mateix, no, no, el model vostè l'ha
canviat. Jo crec que és injust quan el d'Ïniciativa al 2011 va dir que els que estàvem de
grups municipals haurien de cobrar una subvenció de gmp i això vostè ijo vaÏn parlar-
ho al despatx, i vostè diu que mai hem parlat, no és veritat. Un dels temes que vostè i jo
vam parlar en l'última reunió va ser el tema dels sous de la dedicació i no em digui que
no perquè és veritat. Sí, sí, recordis. Jo quan m'equivoco dic ?Alcalde, té total la raó?.
Hem de començar a saber el que diem als despatxos i el que diem aquí, perquè si el que
diem als despatxos després jo li dic això és mentida començarem arnb que vostè no em
respectarà a mi...

Sr. Alcalde: A on vol anar a parar?

Sr. BeÏmàn: A parar no, el que estic explicant clarament, no digui que vostè no ha
canviat el model de cobrar el sou, no digui vostè que no ha canviat el tema de cobrar els
regidors, si vostè ara ha posat els percentatges, setanta, seixanta, cinquanta, faci una
comparativa dels regidors que estem a l'ajuntaÏnent.
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Sr. Alcalde: Penso que no és veritat, hi havia tres exclusives, ara només hi ha una, però
és igual, és igual. Ja ho anirem veient, no és qüestió ara de que parlem d'això.

Sr. Victoria: Hola bona tarda. Ciutadans, nosaltres sobre el punt número u que s'estava
parlant perquè s'ha dispersat molt el tema, creiem que seria bo tenir una reunió
ordinària mensual, creiem que el poble ha de saber com està l'ajuntaÏnent i un cop al
mes creiem que és suficient i està bé, però una cada dos mesos considerem que és poc. I
també coincidim aÏnb el Sr. Valentí, l'Alcalde, que més reunions també hauria d'haver
amb l'oposició per estar una mica més informat de tot el que s'està fent a l'ajuntaÏnent,
pràcticament jo porto un mes i no m'he enterat de res, potser ha estat culpa meva però
crec que hauria d'haver una mica més d'infoÏmació. I sobre el punt u res més.

2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMÀTIVES
PERMANENTS.

Vist l'aÏticle 20.l.c) de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, en la
redacció donada per la Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del govern local,
que estableix que en els municipis de més de 5.000 habitants existiran, si la seva
legislació autonòmica no preveu en aquest àmbit una altra forma organitzativa, òrgans
que tinguin per objecte l'estudi, infoÏme o consulta dels assumptes que hagin de ser
sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de
Govern Local i els regidors que ostentin delegacions, sens perjudici de les competències
de control que corresponen al Ple.

Atès que de conforrnitat aÏnb el citat article tots els grups polítics integrants de la
Corporació tindran dret a participar en aquests òrgaíns, mitjançant la presència de
regidors peÏtanyents als mateixos en proporció al núÏnero de Regidors que tinguin en el
Ple.

Atès que l'article 60.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya (D. Leg. 2/2003), ha vingut a establir taÏnbé que en tots els municipis de més
de cinc mil habitants s'han de constituir comissions d'estudi, infoÏme i consulta,
corresponent-els-hi l'estudi i dictamen previ dels assumptes que s'han de sotmetre a la
decisió del Ple o de la Junta de Govern Local quan achïï per delegació d'aquest.

Atès que d'acord amb el citat article 60 TRLMRLC, coÏÏespon al Ple deterÏninar el
nombre i la denominació de les esmentades comissions i que aquestes han d'estar
integrades pels membres que designin els diferents gmps polítics que forÏnen part de la
CoÏporació, en proporció a la seva representativitat en l'AjuntaÏnent o igual per cada
gmp, aplicant-se en aquest últim cas el sistema de vot ponderat.

Vistos els articles 123 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.

Vista la proposta de l'Alcaldia, de data 23 de juny d'enguany, el Ple de l'AjuntaÏnent
aÏnb el vot a favor dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, José
Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat
Rovira füera, Francesc Alemany i Martínez, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i
Pujol, Juan Andrés Osorio Pirieiro i MaÏtín Victoria Iglesias, i l'abstenció del senyor
Oscar BeÏmàn Boldú, acordà:
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Primer.- Crear les comissions informatives permanents següents:

a) Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials. Comprèn
Organització, Potestat Reglamentaria, Responsabilitat Patrimonial, Personal,
Governació, Ensenyament, Serveis Socials, Cultura, Joventut, Esports,
Urbanisme, Obres, Serveis, Patrimonii Medi Ambient.

b) Comissió Informativa de Serveis Econòmics. Comprèn Promoció Econòmica i
Hisenda.

Segon.- La Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials estarà
integrada pels membres següents:

President-Delegat: Sr. José Manuel Rueda García (suplent: Dolores Agüera
Marfin).

Vocals:

Rafael Cubarsí Bas en representació del grup municipal del PSC-CP (suplent:
Rosa Maria García Colomer)
Francesc Alemany Martínez en representació del grup municipal d'ERC-AM
(suplent: Jordi Villaret i Sayago)
Oscar Bermún Boldú en representació del grup municipal del PP
Juan Andrés Osorio Pifieiro en representació del grup municipal d'ÏCV-EUiA-E
MaÏtín Victoria Iglesias (C's)

Secretari: El Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

En tant que el grup del PSC-CP paÏticipa en la composició de la present Comissió
Informativa amb més d'un membre, el vot ponderat correspondrà al regidor que
actua com a President.

Tercer.- La Comissió Informativa de Serveis Econòmics estarà integrada pels
membres següents:

President-Delegat: Sra. Dolores Agüera Martítx (suplem: José MĞmuel Rueda
García).

Vocals:

Rafael Cubarsí Bas en representació del grup municipal del PSC-CP (suplent Rosa
Maria García Colomer).
Francesc Alemany MaÏtínez en representació del grup municipal d'ERC-AM
(suplem: Judit Caimel i Pujol)
Oscar Berms4n Boldú en representació del grup municipal del PP
Juan Andrés Osorio Pifieiro en representació del grup municipal d'ÏCV-EUiA-E
MaÏtín Victoria Iglesias (C's)
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Secretari: La Interventora de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

En tant que el grup del PSC-CP paÏticipa en la composició de la present Comissió
Informativa amb més d'un membre, el vot ponderat correspondrà al regidor que
actua com a President.

QuaÏt.- Les funcions d'aquestes comissions seran l'estudi i dictamen previ dels
assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local, en
aquest darrer cas quan aquesta actuí per delegació d'aquell, podent inteÏavenir
també en altres assumptes quan l'òrgan competent els solŞliciti el seu dictamen.

Així mateix, els correspon el seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de
Govern Local i dels Regidors que ostentin delegacions, sens perjudici de la
competència de control que correspongui al Ple.

Cinquè.- La Comissió Informativa de Serveis Econòmics, assumirà les
competències que l'aÏaticle 116 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim
Local, en concordança amb l'aÏticle 212 del Text Refós de la Llei 39/88 Reguladora
de les Hisendes Locals, atribueix a la Comissió Especial de Comptes, constituint-se
a aquests efectes per les citades funcions en tal condició.

Sisè.- Establir que les sessions ordinàries de la Comissió Informativa de Serveis
Generals i Territorials i de la Comissió Informativa de Serveis Econòmics es
celebraran quan així ho estableixi el seu President, sempre amb l'antelŞlació
suficient per emetre dictamen en els assumptes que hagin de ser tractats en el Ple o
en la Junta de Govern Local quan actuï per delegació del primer.

Aquesta comissió es reunirà els dilluns immediatament anteriors a la celebració del
Ple municipal i a la celebració d'aquelles Juntes de Govern Local en l'ordre del dia
de les quals hi figurin expedients de competències delegades pel Ple a aquest òrgan
colŞlegiat, a les 09:15 del matí a les dependències de l'Ajuntament.

Setè.- Els acords que s'adoptin en el sí d'aquestes comissions seguiran el sistema de
vot ponderat, d'acord amb el previst a l'article 58.3 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalnnya (D. Leg. 2/2003).

Vuitè.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin
presents en la sessió plenària en la que s'adopti aquest acord, donant-se els altres
per notificats amb la mera asistència.

La Sra. Secretària-accidental dóna lectura literalment de la proposta número 2 de l'ordre
del dia.

Sr. Alcalde: Algun comentari? PP tampoc, Ciutadans? no?
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3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ÒRGANS COL-LEGIATS, QUE SIGUIN DE LÀ COMPETÈNCIA DEL PLE.

Constitiúada la nova corporació el 13 de juny de 2015, cal nomenar els representants
municipals en els òrgans coHegiats de les entitats supraÏnunicipals de què forma paÏt
aquest municipi, en compliment d'allò que disposa l'article 38.c) del ROF.

Atès que de conforÏnitat amb el que disposen els coÏÏelatius estafüts, aquest municipi
forma paÏt de les mancomunitats i consorcis següents:

1. Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la gestió dels residus sòlids urbans i del
Medi AÏnbient.

2. Consorci per al TractaÏnent de Residus Sòlids Urbans.
3. Consorci de Promoció Turística de la Costa del Maresme.
4. Consorci Localret.
5. Consorci de Comunicació Local.

Atès que, d'altra banda, el Consell Comarcal del Maresme ha fomentat la participació
dels municipis en els òrgans consultius la finalitat dels quals -una deterÏninada esfera de
l'acfüació comarcal- és donar respostes concretes a les demarÏdes de la població.

Atès que l'AjuntaÏnent de Palafolls foÏÏna part del Consell Coordinador del Parc Natural
del Montnegre Corredor, que pretén garantir la participació i coHaboració en la gestió
de l'espai protegit, de les diferents adÏninistracions públiques amb competències
específiques en aquest àÏnbit territorial.

Atès, així mateix, l'AjuntaÏnent de Palafolls forma part de l'Agrupació de Defensa
Forestal Alt Maresme, la qual té com a finalitat la prevenció i ?luita contra els incendis
forestals.

Atès que l'AjuntaÏnent de Palafolls és membre del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, associació formada per ajuntaments catalans i altes organitzacions
municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part
del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupmnent i de Solidaritat
aÏnb els pobles dels pafsos més desfavorits.

Vista la proposta de l'Alcaldia, de data 23 de juny d'enguany, el Ple de l'AjuntaÏnent
aÏnb el vot a favor dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, José
Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat
Rovira Riera, Francesc Alemany i MaÏtínez, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i
Pujol, Juan Andrés Osorio Pifieiro i MaÏtín Victoria Iglesias, i l'abstenció del senyor
Oscar Bermi Boldú, acordà:

Mancomunitat de l'Alt Maresme per a la gestió dels residus sòlids urbans i del
Medi Ambient: D'acord amb l'aÏt. 9è. dels seus estatuts, designar i nomenar
l'Alcalde d'aquesta Corporació, en Valentí Agustí i Bassa, perquè juntament amb
el Regidor, en José Manuel Rueda García, representin a aquesta Corporació en
l'esmentada Mancomunitat, i s'integrin en l'assemblea de la mateixa.
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Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme: D'acord amb
l'aÏt. 8è. dels seus estatuts, designar i nomenar per delegació de l'Alcaldia, al
Regidor d'aquesta Corporació, en José Manuel Rueda García, perquè la representi
en l'esmentat Consorci integrant-se en la Junta General del mateix.

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme: D'acord amb l'aÏt. 9è. dels
seus estatuts, designar i nomenar per delegació de l'Alcaldia, a la Regidora
d'aquesta Corporació, na María Dolores Agüera Martín, perquè la representi en
l'esmentat Consorci integrant-se en la Junta General del mateix.

Consorci Localret: D'acord amb l'art. 14è. dels seus estatuts, designar i nomenar
per delegació de l'Alcaldia, al Regidor d'aquesta Corporació, en Josep Rueda
García, perquè la representi en l'esmentat Consorci integrant-se en l'Assemblea
General del mateix.

Consorci de Comunicació Local: D'acord amb l'aÏt. llè. dels seus estatuts,
designar i nomenar per delegació de l'Alcaldia, a la Regidora d'aquesta
Corporació, na Dolores Agüera MaÏtín, perquè la representi en l'esmentat
Consorci integrant-se en el Consell General del mateix.

Consell Consultiu del Medi Ambient del Maresme: D'acord amb l'aÏt. 4-e) del seu
Reglament de Règim Organitzatiu i de Funcionament, nomenar al regidor
d'aquesta Corporació, en Juan Andrés Osorio Piüeiro, perquè hi representi al
municipi.

Consell Consultiu de la Gent Gran del Maresme: D'acord amb l'aÏt. 5-g) del seu
Reglament de Règim Or7anitzatiíí i de Funcionament, nomenar a la Regidora
d'aquesta Corporació, na María Dolores Agüera MaÏtín, perquè hi representi al
municipi.

Consell Coordinador del Parc Natural del Montnegre Corredor: Designar i
nomenar al Regidor d'aquesta Corporació, en Juan Andrés Osorio Piüeiro, perquè
hi representi al municipi.

Agrupació de Defensa Forestal Alt Maresme: Designar i nomenar al Regidor
d'aquesta Corporació, en Juan Andrés Osorio Pifieiro, perquè hi representi al
municipi.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: D'acord amb l'art. 6è. dels seus
estatuts, designar i nomenar a la Regidora, na María Dolores Agüera MaÏtín, com
a representant de la Corporació en el l'esmentat Fons.

La Sra. SecretàÏia-accidental dóna lectura literalment de la proposta número 3 de l'ordre
del dia.
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Sr. Alcalde: Algun comentari sobre aquestes delegacions? no?.

4. NOMENAMENT DELS REPRESENTÀNTS MUNICIPALS EN EL CONSELL
ESCOLAR MUNICIPÀL.

A l'objecte de fer efectiu el dret de participació de tots els sectors interessats en la
prograÏnació general de l'ensenyaÏnent, aquest AjuntaÏnent, en sessió de data 3 de juliol,
de 2004, creà el Consell Escolar Municipal de Palafolls.

L'aÏticle 4 dels seus estatuts preveu que es compon de 33 membres, essent la
representació de l'AjuntaÏnent forÏnada per l'Alcalde i per un representant de cada grup
municipal.

Així mateix, l'aÏticle 6 dels estatuts disposa que el nomenaÏnent i cessaÏnent dels vocals
del Consell Escolar de Palafolls que representen a la Corporació municipal s'efectuarà
per acord de l'Ajuntament en Ple.

Constitiúada la nova corporació el passat 13 de juny de 2015, resulta necessari nomenar
els regidors del consell escolar municipal.

Vista la proposta de l'Alcaldia, de data 23 de juny d'enguany, el Ple de l'AjuntaÏnent
aÏnb el vot a favor dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, José
Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat
Rovira Riera, Francesc Alemany i MaÏtínez, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i
Pujol, Juan Andrés Osorio Piüeiro i Martín Victoria Iglesias, i l'abstenció del senyor
Oscar Bermi Boldú, acordà:

PRIMER.- Designar com a representants municipals del Consell Escolar
Municipal, d'acord amb els aÏticles 4 i6 dels seus estatuts, els regidors següents:

1. Rosa María García Colomer (suplent Jose Manuel Rueda García)
2. Susanna Pla i Capdevila (suplent Judit Caimel i Pujol)
3. Juan Andrés Osorio Pifieiro
4. Oscar Bermún Boldú

5. MaÏtín Victoria Iglesias

SEGON.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin
presents en la sessió plenària en la que s'adopti aquest acord, donant-se els altres
per notificats amb la mera assistència.

La Sra. Secretària-accidental dóna lectura literalment de la proposta núÏnero 4 de l'ordre
del dia.

Sr. Alcalde: Algun comentari?.
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5. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ELS CONSELLS
ESCOLÀRS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS.

Constihú:da la nova corporació el passat 13 de juny de 2015, resulta necessari nomenar
els representants municipals en els consells escolars dels centres docents públics
radicats a la localitat.

El municipi de Palafolls ostenta, al dia de la data, quatre centres públics d'ensenyament:

- CEIP Les Ferreries
- CEIP Mas Prats
- IES Font del Ferro
- Llar d'ïnfants ?Palafollets?

Atesa la regulació dels òrgans de govern dels centres públics d'ensenyament, segons la
qual en el consell escolar d'aquests centres docents hi haurà una representació de
l'Ajuntament del municipi.

Vista la proposta de l'Alcaldia, de data 23 de juny d'enguany, el Ple de l'Ajuntament
aÏnb el vot a favor dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, José
Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, MontseÏÏat
Rovira füera, Francesc Alemany i MaÏtínez, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i
Pujol, Juan Andrés Osorio Pifieiro i 'Maítín Victoria Iglesias, i l'abstenció del senyor
Oscar BerÏnàn Boldú, acordà:

Primer.- Designar representants municipals en els consells escolars dels centres
docents públics d'aquest municipi que a continuació es relacionen, els/les
regidors/es que, així mateix, s'especifiquen:

Representant
Titular/ Suplent

- CEIP Les Ferreries: Rosa MaÏia García Colomer/María Dolores Agüera MaÏtín
- CEnP Mas Prats: Rosa Maria García Colomer /María Dolores Agüera Martín
- IES Font del Ferro: Rosa MaÏia García Colomer /María Dolores Agüera Martín
- Llar d'ïnfants ?Palafollets"=: Rosa Maria García Colomer /María Dolores Agüera
Martín

Centre escolar

Segon.- Comunicar aquest acord als directors dels centres docents i als regidors
designats que no es trobin presents en la sessió plenària en la que s'adopti aquest
acord, donant-se els altres per notificats amb la mera assistència.

La Sra. Secretària-accidental dóna lectura literalment de la proposta núÏnero 5 de l'ordre
del dia.

Sr. Alcalde: Comentari?
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6. NOMENAMENT DELS REPRESENTÀNTS MUNICIPALS EN EL CONSELL
SECTORIÀL DE CULTURA DE PALAFOLLS.

Constitufda la nova corporació el passat 13 de juny de 2015, resulta necessari nomenar
els representants dels grups polítics municipals en el Consell sectorial de Cultura de
Palafolls, com a òrgan sectorial de participació de caràcter perÏnanent, aÏnb
competències de caràcter informatiu però no resolutiu, com a instruÏnent de participació
ciutadana en aquelles qüestions relacionades aÏnb la cultura.

Atès que l'Ajuntament de Palafolls té constituït aquest consell sectorial per acord
plenari de data 3 de juliol de 2004, el qual es regula pels estatuts publicats en el BOP
núÏnero 231, de 25 de setembre de 2004.

Atès que l'article 6, relatiu a la seva composició, disposa els vocals seran, entre
d'altres, un representant de cada grup polític municipal i que aquests seran designats
pel Ple de l'AjuntaÏnent.

Vista la proposta de l'Alcaldia, de data 23 de juny d'enguany, el Ple de l'Ajuntament
aÏnb el vot a favor dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María Dolores Agüera MaÏtín, José
Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat
Rovira Riera, Francesc Alemany i Martínez, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i
Pujol, Juan Andrés Osorio Piüeiro i Martín Victoria Iglesias, i l'abstenció del senyor
Oscar BerÏnàn Boldú, acordà:

Primer.- Designar com a representants municipals del Consell sectorial de Cultura
de Palafolls, d'acord amb l'aÏticle 6 dels seus estatuts, els regidors següents:

1. Montserrat Rovira Riera (suplent Maria Dolores Agüera MaÏtín)
2. Judit Caimel i Pujol (suplent Susanna Pla i Capdevila)
3. Juan Andrés Osorio Piüeiro
4. Oscar Berman Boldú

5. MaÏtin Victoria Iglesias

Segon.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin
presents en la sessió plenària en la que s'adopti aquest acord, donant-se els altres
per notificats amb la mera assistència.

La Sra. Secretària-accidental dóna lechÏra literalment de la proposta núÏnero 6 de l'ordre
del dia.

Sr. Alcalde: Comentaris? No?

7. NOMENÀMENT DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL CONSELL
MUNICIPÀL DE RÀDIO PÀLAFOLLS.

Constituïda la nova coÏporació el passat 13 de juny de 2015, resulta necessari nomenar
els representants dels gmps polítics municipals en el Consell municipal de Ràdio
Palafolls, com a organització especial sense personalitat jurídica, al qual correspon la
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prestació dels serveis culturals i inforÏnatius per mitjà de la radiodifusió, d'acord aÏnb
les competències reconegudes als articles 25 .2.m) LRBRL i66.3 .n) TRLMRLC.

Atès que l'Ajuntament de Palafolls té constituït aquesta organització especial sense
personalitat jurídica per acord plenari de data 4 de març de 2005, el qual es regula pels
estatuts publicats en el BOP número 52, de 19 de juliol de 2005.

Atès que l'article 6, relatiu a la seva composició, disposa que el Consell
d'Administració, en tant que òrgan coHegiat i suprem de govern, estarà constituït, ultra
l'Alcalde, pels vocals que seran, entre d'altres, un representant de cada grup polític
municipal i que aquests seran designats pel Ple de l'AjuntaÏnent.

Vista la proposta de l'Alcaldia, de data 23 de juny d'enguany, el Ple de l'Ajuntament
amb el vot a favor dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, José
Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat
Rovira füera, Francesc Alemany i Martínez, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i
Pujol, Juan Andrés Osorio Pifieiro i Martín Victoria Iglesias, i l'abstenció del senyor
Oscar BerÏni Boldú, acordà:

Primer.- Designar com a representants municipals del Consell municipal de Ràdio
Palafolls d'acord amb l'aÏticle 6 dels seus estatuts, els regidors següents:

1. Montserrat Rovira Riera (suplent Maria Dolores Agüera MaÏtín)
2. Jordi Villaret i Sayago (suplent Susanna Pla i Capdevila)
3. Juan Andrés Osorio Piüeiro
4. Oscar Berms4n Boldú

5. MaÏtín Victoria Iglesias

Segon.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin
presents en la sessió plenària en la que s'adopti aquest acord, donant-se els altres
per notificats amb la mera assistència.

La Sra. Secretària-accidental dóna lectura literalment de la part resolutiva de la proposta
núrnero 7 de l'ordre del dia.

Sr. Alcalde: Comentaris?

8. NOMENÀMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPÀLS EN ASSOCIÀCIONS
IFUNDACIONS.

Constituafda la nova corporació el 13 de juny de 2015, cal nomenar els representants
municipals en les associacions i les fundacions en què aquest Ajuntament es troba
representat; en concret, la Fundació Privada ?El Molí d'en PuigveÏt? i la Fundació
Privada ?Aspronis?.

Atès que, segons allò que es disposa en l'article 11 dels estatuts fundacionals, el
Patronat de la Fundació Privada ?Aspronis? és un òrgan col-legiat constituït pels
membres següents:
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a) Quatre membres en representació dels pares d'acollits a centres o serveis de la
Fundació.

b) Fins a deu membres, a títol personal, a elecció del Patronat.

c) Fins a cinc membres designats expressaÏnent pel Patronat en Ple, entre
representants de corporacions locals o altres entitats.

Vist l'acord del plenari del Patronat de la Fundació Privada "Aspronis?, de 10 de
desembre de 2007, en què en base a l'avantdit article, es designa com a nou Patró en
representació d'Entitats a un representant de l'AjuntaÏnent de Palafolls.

Atès que, per un altre costat, l'article 1l dels estatuts fundacionals disposa que el
Patronat de la Fundació Privada ?El Molí d'en Puigvert? quedarà constituït per tres
membres fundadors, entre ells, l'Alcalde o regidor en qui delegui de l'AjuntaÏnent de
Palafolls, en funció i mentre duri l'exercici del seu càrrec.

Vista la proposta de l'Alcaldia, de data 23 de juny d'enguany, el Ple de l'AjuntaÏnent
aÏnb el vot a favor dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, José
Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, MontseÏÏat
Rovira füera i Juan Andrés Osorio Pifieiro i els vots en contra dels Srs. Francesc

Alemany i Martínez, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol, Oscar BerÏnàn Boldú
i Martín Victoria Iglesias, acordà:

Primer.- Designar la Sra. Maria Dolores Agüera i MaÏtín, Regidora de Serveis
Socials d'aquest Ajuntament, representant de la Corporació en el Patronat de la
Fundació privada ?Aspronis".

Segon.- Designar a la senyora Maria Dolores Agüera i Martín, President del
patronat de la Fundació privada ?El Molí d'en PuigveÏt", tal com disposa l'aÏticle
11 dels estatuts d'aquesta fundació.

Tercer.- Comunicar aquest acord als regidors afectats que no es trobin presents en
la sessió plenària en la que s'adopti aquest acord, donant-se els altres per notificats
amb la mera assistència, com també als citats organismes, per al seu coneixement i
efecte.

El Sr. Alcalde dóna lectura literalment de la proposta núÏnero 8 de l'ordre del dia i
continuà dient: O sigui que la Fundació Privada Molí d'en Puigvert té un representant
municipal que fins ara era el Sr. fübas, el Sr. fübas és substifüït per la Sra. MŞ Dolores
Agüera i, a més, avui en la Junta del Patronat s'han pres dos decisions; una és que donat
que el Sr. Ribas era el President seria la Sra. MŞ Dolores Agüera a partir d'ara la
Presidenta de la Fundació i la segona és que se m'ha acceptat la meva renúncia a ser
membre del Patronat per una sèrie de consideracions personals que crec que seran
bones, la meva posició com a Alcalde millor està fora del patí?onat encara que
continuaré, evidentment, assessorant-los i ajudant-los en el que es pugui. Algun
comentari sobre això?
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Sr. Alemany: Respecte aquest punt i ara ja aÏnb el bagatge d'haver estat quatre anys en
aquesta sala de Plens i comentant aquest aspecte i havent passat per una situació en la
qual a l'inici del mandat anterior es va demanar un esforç de transparència i de
traslladar de forÏna regular i periòdica el que passa a dintre de la Fundació donat la
importància que té aquesta Fundació, la rellevància que té sobre l'impacte a nivell de
poble, i donat el fet de que, a més, s'ha dit i s'ha traslladat pública i privadaÏnent que no
hi ha hagut a banda d'una excursió que ens van fer per veure les instal-lacions a l'inici
de tot plegat, no ha haver cap altre esforç de l'equip de govern per poder compartir el
que es feia en aquesta Fundació i aÏnb l'excepció des de l'àmbit d'Hisenda, des de la
inteÏventora que ens ha fet arribar sempre els comptes de la Fundació, hem trobat a
faltar moltfssim un esforç per part de l'equip de govern d'explicar-nos què es fa, com es
fa, perquè es fa. De fet crec que és la primera vegada en quatre anys que vostè trasllada
uns acords presos en l'òrgan suposo que... en el Consell del Patronat, doncs és la
primera vegada en quatre anys que jo sento parlar d'això. Per tant, es evidentíssim que
no hi ha cap tipus d'intenció. Respecte la notícia que vostè trasllada sobre la substifüció
de la presidència em sembla la mar de lògic. La seva cessió o la seva dimissió o com ho
vulgui dir, de fet després de vint-i-pico d'anys penso que... no perdó, quant té la
Fundació de vigència? Dotze?

Sr. Alcalde: Quinze anys, però jo no era patró fins fa poc.

Sr. Alemaíny: Bé, la seva presència sap perfectaÏnent que nosaltres no l'hem entès mai.
Creiem que hi ha una sèrie d'incompatibilitats evidents i manifestes. D'altra banda,
taÏnbé hem traslladat a l'antic regidor d'Hisenda en aquell moment, com a representant
de l'AjuntaÏnent a la Fundació, la necessitat de que tenint en compte tot el que ha portat
l'Ajuntament en aquesta Fundació la composició de l'òrgan director o l'òrgan gestor
d'aquesta Fundació ens sembla que no respon a la realitat i que un sol representant de
l'Ajuntament no es correspon. Hi hauria d'haver més representants cosa que permetria
també que l'oposició tingués accés de forma directa a aquesta Fundació i seria tot plegat
molt més transparent. La composició d'un sol membre, dels cinc d'aquest òrgan
director, de l'AjuntaÏnent i d'un altre membre crec que és de la Cooperativa i tres
membres més de la Comunitat Terapèutica impedeix, a no se que l'equip de govern
cedeixi la seva presència a l'oposició, impedeix que hi hagi aquesta possibilitat de poder
conèixer de primera mà el funcionaÏnent de la Fundació i, per tant, per nosaltres es
tracta d'un òrgan absolutaÏnent obscur del qual no en tenim cap altre coneixement que el
funcionament, que és evident que a nivell de poble té en algunes facetes, però que dista
molt de ser transparent i obert. Per tant, en aquest punt no li votarem a favor i de fet ja li
hem traslladat en altres ocasions i hem tingut quatre anys per poder-ho demostrar, no és
això que ara ens diem ara em suÏten aÏnb... no, no, hem tingut quatre anys seguits veient
quin és el tarannà i el funcionaÏnent en aquest sentit i, per tant, no els hi votarem a
favor.

Sr. Alcalde: Prenc nota i sí que m'agradaria millorar potser ara des de fora aquesta
presència municipal. Jo pensava que teníeu suficient infoÏmació aÏnb la que des
d'intervenció us hem ofeÏt però si fa falta fer més visites indirecta o qualsevol cosa jo
penso que en aquest sentit hauríem de millorar. Bé, hi ha un parell de notícies més que
potser val la pena que ho diguem avui ja que entrem en el tema de la Fundació. La
Fundació ha aprovat la inauguració d'una nova botiga, s'està fent a l'altre cantó de
l'església, on estava el supeÏmercat els Quintana, està ja en obres i està sortint una
botiga molt bonica. I també en el dia d'avui s'ha aprovat definitivaÏnent l'ampliació de
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Massimo Dutti a una ampliació pràcticaÏnent tres vegades les dimensions que té
actualment. Però, bé, prenc nota i de veritat que intentaré des de la meva posició doncs
acostar-nos més i tot és possible. No hi ha un núÏnero limitat de membres de patronat,
no hi ha cap ?loc on digui que han de ser cinc, ara seran quatre, hi ha un representant de
l'Ajuntament, un representant dels pagesos i un altre representant de la Comunitat
Terapèutica, l'altre persona que està ho està a títol personal perquè és fundador i és una
persona que va tirar això en pÏimer ?loc endavant i per això està com a membre...

Sr. Alemany: Per tant, ja no seran cinc sinó que seran quatre?

Sr. Alcalde: Quatre.

Sr. Alemany: Doncs, aquesta disponibilitat per part seva jo diria que podríem ?legir
l'acta de fa quatre anys, és exactmnent el mateix que va dir fa quatre anys, esperem que
aquesta vegada sigui més real.

Sr. BerÏnàn: Sí que és veritat que és el mateix que el que va dir fa quatre anys. Sí que
vam fer una primera reunió amb vostè i ens va posar unes diapositives allà aÏnb el
Gerent i ens va fer una miqueta d'explicació de la sifüació per tenir aquesta inforÏnació
que mai ho havia donat durant moltíssims arÏys. Jo no crec res del que vostè està dient.
Una perquè vostè està obligat sinó miraríem el tema de la incompatibilitat i està igual
com jo amb les noves ?leis que han sortit que vostè estar allà era incompatible sobre les
decisions que vostè pugui prendre aquí a l'Ajuntament que seran bastant importants i ja
ho veurem d'aquí a poc temps aquí a l'AjuntaÏnent de Palafolls perquè vostè no surt de
la Fundació i que vostè estigui de representant en la Comunitat Terapèutica això no vol
dir que ho fa per qualsevol cosa, no, ho fa perquè veÏitablement a part d'aquesta
incompatibilitat que vostè pot tenir a l'AjuntaÏnent si vostè és l'Alcalde pot incomplir
amb algun delicte per dir-ho així i més val sortir a fora. El que sí que li demanaria Sr.
Alcalde que quan vostè ho trasllada al Ple municipal aÏnb aquesta cordialitat i que es
farà la primera reunió, que sé que farà la pÏimera reunió, que sigui continuada i que
veritablement ens deixi saber el funcionaÏnent d'aquesta Fundació perquè amb els anys
que portem aquí l'única inforÏnació que tenim és els comptes, una documentació aÏnb
una liquidació de comptes que ens les posa a disposició la Interventora de l'AjuntaÏnent,
que li agraeixo, però a paÏtir d'aquí la infoÏmació que vostè trasllada a cada Ple
municipal, com ho ha traslladat avui, és que s'obre una botiga. Totes les negociacions
sempre les porta vostè i els que estem aquí, a l'oposició, no tenim ni idea, i és la veritat.
El que passa és que a vostè no li agrada que li diguin aquestes coses perquè a cara de la
gent que escolta vol dir que el Sr. Alcalde remena les cireres, ho remena tot, i a l'hora
de la veÏitat els que estem a l'oposició no ens enterem de res, i és la veritat, no ens
enterem o ens enterem quan vostè està explicant. Li demano, reitero, que aquesta
disposició que vostè ha dit al principi es posi en funcionaÏnent.

Sr. Alcalde: Ja he dit que prenia nota.
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9. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDE EN MÀTÈRIA
DE NOMENAMENTS DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
NOMENAMENTS DE TINENTS D'ALCALDE I DELEGACIONS QUE
L'ÀLCALDIA HÀ ESTIMAT OPORTÚ CONFERÏR.

9.1. Assabentat del Decret d'alcaldia núÏnero 643/2015, de data 15 de juny, el qual
literalment diu que:

"DECRET 643/2015

Atès que s'estima oportú delegar en els tinents d'alcalde i en els regidors delegats l'exercici de les
competències legalment atrib'iMes a aquesta Alcaldia que seguidament s'expressen, amb la finalitat que
la distribució funcional o per grans àrees de la funció de govern s'organitzi sota el criteri de major
proximitat a la gestió, per part dels òrgans delegats.

De conformitat amb les facultats i atribucions conferides pels articles 23.4 de la Llei 7/1 985, de 2 d'abril,
56 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, (D. Leg. 2/2003 ) i 43 del
Reglament d'Organització, Funcionament i de Règim Jurídic de les Entitats Locals,

HERESOLT:

Primer.- Delegar en els regidors que tot seguit s'indiquen les atribucions d'aquesta Alcaldia per a la
gestió dels assumptes de Ilurs respectives àrees d'actuació, d'acord amb la definició funcional-de cada
àrea que s'efectua en aquest mateix decret:

1. A favor de la senyora María Dolores Agüera Martín, membre de la Junta de Govern Local i primera
tinent d'alcalde, una delegació genèrica de /',rea de Serveis a les Persones. La delegació comprèn les
facultats de direcció i gestió de / Àrea, i comprèn els assumptes següents:

- Hisenda:

Ş Proposta d'establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics.
Ş Inspecció tributària.
Ş Recaptació tributària.
Ş Planificació estratègica de lÀjuntament des del punt de vista econòmic i financer.
* Planificació, proposta i gestió pressupostària.
Ş Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic.

- Promoció econÒmica:

Ş Foment de /'activitat econòmica: indústria, comerç i serveis.
* Promoció industrial.

* Viver d 'empreses.
* Estudis socials, econòmics...
* Comerç al detall.
* Zones i superficies comercials.
* Promoció comercial.
* Relació amb el sector i iniciatives mixtes.
* Relació amb associacions i entitats de comerciants.
* Consum

- Serveis Socials:

* Solidaritat i cooperació.
í+ Assistència social.

* Benestar de la injancia, adolescència i tercera edat.
* Disminuğ'ts fisics i psíquics.
Ş Marginació social.
Ş Promoció de la dona.

* Prevenció de la delinqüència i la drogodependència.
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- Ensenyament:
* Centres d'ensenyament infantil i primària.
* Institut d'ensenyament secundari.
* Llars municipals d'infants.
* Consells escolars.
Ş Coordinació de l'escola de música.
* Escola d 'adults.
* Biblioteca

- Joventut:

Ş Coordinació i promoció de la política j'itvenil
Ş Promoció de l'associacionisme juvenil.
* Nou espai jove "Can Batlle"

- Cultura iEntitats:

Ş Sales d 'exposicions.
* Promoció teatral.
* Entitats i associacions.
Ş Festes.

- Radio Palafolls

- Esports:
* Política municipal d'esports.
* Equipaments esportius.
Ş Relacions amb dubs i entitats esportives.
Ş Activitats esportives infantils i juvenils.

2. A fĞrvor del senyor José Manuel Rueda García, membre de la Junta de Govern Local, una delegació
genèrica de / Àrea de Territori i Salut Pública. La delegació comprèn les facultats de direcció i gestió de
l Àrea, i comprèn els assumptes següents:

- Planificació i control urbanístic del municipi.'
* Llicències d 'obres.

* Planejament.

- Obres, pavimentació i enllumenat de les vies publiques.
- Manteniment de /'espai urbà
- Brigada municipal
- Disciplina urbanística.
- Control i seguiment de quotes urbanístiques i contribucions especials.
- PUOSC.

- Promoció d'habitatges socials.
- Paisatge urbà:
- Llicències d'ocupació de via pública.
* Guals.
Ş Àctivitats.

Ş Eliminació de barreres arquitectòniques i mobilitat de les persones.

- Medi ambient:
Ş Educació i actuació mediambientals.

Ş Campanyes de sensibilització.
* Control i servei de mosquits i desratització i fauna urbana.
* Desenvolupament de les Agendes Locals 21.

- Món rural:

* Promoció agrícola.
* Camins rurals.
í+ Recs i rieres.

* Cambra agrària.
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* Comunitat de regants.

- Parcs i jardins
- Defensa forestal:
* Gestió del sòl forestal.
ş Polítiques de prevenció d'incendis.
* Defensa i difusió del patrimoni natural.
- ADF

- Salut pública i assistència sanitària:
* Campanya d'educació i prevenció sanitària.
* Sanitat ambiental.

* Higiene de / 'habitatge.
* Salut escolar.

* Relacions amb el cap local de Sanitat i Veterinària.
* Centre d'assistència primària.
* Serveis funeraris i cementiri.
* Control i recollida d'animals.
* Residus urbans

- Noves Tecnologies

Així mateix, la delegació comprèn la facultat de dictar actes administratius que afectin a tercers si bé en
aquest darrer cas limitada a les actuacions que es ressenyen tot seguit:

Ş Llicències d'obres menors.

* Disciplina urbanística.
í+ Guals.

En el text dels decrets adoptats pel Regidor en virtut d'aquesta delegació, s'haurà de fer constar aquesta
circumstància mitjançant la indusió, en la part expositiva, del text següent:

Considerant que l'adopcü5 d'aquesta resolució és competència d'aquesta regidoria en virtut de les
delegacions efectuades per /',4lcaldia mitjançant Decret núm. 643/2015, de 15 de juny.

Tota resolució que afecti a tercers es suportarà en el corresponent Decret del Regidor, el qual es
numerarà correlativament amb la resta de decrets de l Alcaldia o d'altres tinents d'alcalde/regidors, i
s'inscriurà en un únic ?libre de resolucions.

3. A favor del senyor Rafael Cubarsí Bas, membre de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica
de l'rea de Règim Intern. La delegació comprèn les facultats de direcció i gestió de l Àrea, i comprèn
els assumptes següents:

- Personal:

* Organització administrativa
Ş Recursos humans

* Negociació col-lectiva

- Governació:

* Gestió del personal propi del Cos de la Policia Local (en col-laboració amb la Regidoria de Personal).
* Vigilància i ordenació del trànsit i circulació.
* Seguretat i protecció de persones i béns.
* Gestió de les zones de càrrega i descàrrega.
* Execució del Pla d Emergències municipal.
í+ Incendis i salvaments.

* Inundacions i emergències.
* Relació amb la Creu Roja Local.

- Transport Públic
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4. À favor de la senyora Montserrat Rovira Riera, membre de la Junta de Govern Local, una delegació
especial per a la direcció i gestió dels assumptes següents, corresponents ?tots ells a /',rea de Serveis a
les Persones i sota la supervisió i control de la Regidora delegada de dita Àrea:

- Cultura i Entitats.'

* Sales d 'exposicions.
* Promoció teatral.
* Entitats i associacions.

Ş Festes.

* Radio Palafolls

- Esports:
* Política municipal d'esports.
* Equipaments esportius.
* Relacions amb dubs i entitats esportives.
í+ Activitats esportives infantils i juvenils.

5. A favor de la senyora Rosa María García Colomer, regidora, una delegació especial per a la direcció
i gestió dels assumptes següents, corresponents tots ells a /'Àrea de Serveis a-les Persones i sota la
supervisió i control -de la Regidora delegada de dita Àrea:

- Ensenyament:
* Centres d'ensenyament infantil i primària.
* Institut d'ensenyament secundari.
Ş Llars municipals d'infants.
* Consells escolars.
í+ Coordinació de l'escola de música.
* Escola d 'adults.
* Biblioteca.

- Joventut:

* Coordinació i promoció de la política juvenil
* Promoció de l'associacionisme juvenil.
* Nou espai jove "Can Batlle"

6. À fmor del serïyor Juan Andrés Osorio Pineiro, Regidor, una delegació especial per a la direcció i
gest'íó dels assumptes següents, corresponents tots ells a / Àrea de Territori-i Salut Pública i sota la
supervisió i control del Regidor delegat de dita Àrea:

- Medi ambient:
Ş Educació i actuació mediambientals.

* Campanyes de sensibilització.
* Corrtrol i servei de mosquits i desratització i fauna urbana.
* Desenvolupament de les Agendes Locals 21.

- Món rural:

* Promoció agrícola.
* Camins rurals.
* Recs i rieres.

í+ Cambra agrària.
í+ Comunitat de regants.

- Parcs i jardins
- Defensa forestal:
Ş Gestió del sòl forestal.
Ş Polítiques de prevenció d'incendis.
* Defensa i difusió del patrimoni natural.
-ÀDF
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- Gestió de la pobresa en allò relatiu als talls de subministrament de les xarxes de serveis urbanístics:
aigua, clavegueram, enllumenat, etc. (sota la supervisió i control de la Regidora delegada de / Àrea de
Serveis a les Persones)

Segon.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i límits d'aquesta delegació, no essent
susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

Tercer. - De la present resolució se'n donarà compte al Ple en la sessió extraordinària que es comoqui en
compliment del previst a l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, notficant-la, a més personalment als regidors delegats, i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la província, en compliment de l'art. 44.4 del ROF, sens perjudici de la seva efectivitat des del
dia següent de la present resolució.

Les delegacions s'entendran acceptades tàcitament si en el termini de tres dies hàbils a comptar de
/'endemà de la notificació d'aquesta resolució els regidors no manifesten expressament davant /'Alcaldia
que no les accepten."

9.2. Assabentat del Decret d'Alcaldia 646/20 15, de data 16 de juny, que literalment diu:

"DECRET 646/2015

Constituïda la nova corporació després de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, en sessió
extraordinària que ha tingut ?loc el 13 de jurry de 2015 i atès que d'acord amb l'article 20.l.b) de la Llei
7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i /'article 48.l.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (D. Leg. 2/2003), la Junta de Govern Local, ha d'existir en municipis amb
població de dret superior a 5. 000 habitants.

Vistos els articles 23.1 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, 35, 52 i 53 del
Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals que regulen la seva composició i
nOmenament.

HE RESOLT.-

Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, òrgan col-legiat municipal de caràcter
resolutori, a la que, presidida per aquesta Alcaldia, s'hi integraran quatre regidors, nombre no superior
al terç del nombre legal dels mateix, essent regidors/regidores següents:

1 . - Sra. María Dolores A güera Martín
2. - Sr. José Manuel Rueda García

3. - Sr. Rafael Cubarsf Bas
4. - Sra. Montserrat Rovira Riera

Segon. - La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents atribucions:

a) L'assistència permanent a / ",Jlcaldia en /'exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions, que aquesta Alcaldia de forma expressa li delegui.
c) Les atribucions que de forma expressa li delegui el Ple.
a) res atribucions que estableixin les ?leis.

Tercer.- La Junta de Govern Local, celebrarà sessió constitutiva el propvinent dia 22 de juny de 2015, a
les 13.'OO hores, de conformitat amb el que disposa l'art. 112.1 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, sense perjudici de /'acord que s'acabi adoptant
respecte de la periodicitat en la celebració de les sessions ordinàries.

Quart. - De la present resolució se'n donarà compte al Ple en la sessió extraordinària que es convoqui en
compliment del previst a l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, notificant-la, a més personalment als designats, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la
província, en compliment del que disposa l'art. 52.4 del ROF en relació amb el 46 del mateix cos legal,
sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la present resolució."
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9.3. Assabentat del Decret d'alcaldia 647/20 15, que literalment diu:

"DECRET 647/2015

Atès que de conformitat amb allò disposat per /'article 23. 3 de la Llei 7/1 985 Reguladora de les Bases de
Règim Local en concordança amb els articles 55 del Text Refós de la Llei municipal i de Règim local de
Catalunya i46.l de Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals la
designació dels Tinents d',41calde és competència d'aquesta Alcaldia, que haurà de procedir al seu
nomenament, mitjançant Decret, d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

Vist el Decret d',4?caldia 646/2015, de data 16 de juny de 2015, pel que íha procedit a designar als
membres de la Junta de Govern Local.

HE RESOL T:

Primer.- Nomenar Tinents d',41calde d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia d'avui, als Regidors
membres de la Junta de Govern Local que tot seguit es relacionen:

lr. Tinent d',41calde: Sra. María Dolores Agüera Martín
2n. Tinent d',4?calde: Sr. José Manuel Rueda García

Als Tinents d',4?calde, com a tals, els correspondrà substituir aquesta Alcaldia en la totalitat de les seves
funcions i per ordre del seu nomenament, en els casos d'absència, malaltia o impediment que
l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions.

Segon.- De la present resolució se'n donarà compte al Ple ert la sessió extraordinària que es convoqui en
compliment del previst a l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, notificant-la, a més personalment als designats, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la present resolució."

9.4. Assabentat del Decret d'Alcaldia núÏnero 648/2015, de data 16 de juny, que
literalment diu:

'1)ECRET 648/2015

Atesa la necessitat de nodrir la Junta de Govern Local d'aquelles atribucions que tenen la naturalesa de
delegables.

En ús de les facultats conferides pels articles 23.2. b) de la Llei 7/1 985 Reguladora de les Bases de Règim
Local, 54.2.b) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu
2/2003) i43.2 del ROF, i atès que es considera oportú procedir a la delegació a fmor de la Junta de
Govern Local, de determinades matèries delegables atribuïdes per la ?lei a l',4?caldia.

HE RESOLT:

Primer.- Ultra les funcions d'assessorament i consulta legalment atribukdes a la Junta de Govern Local,
delegar al seu favor l'exercici de les competències següents:

1. En matèria de personal:

a) aprovar les bases en tots els processos de selecció i de provisió de Ilocs de treball de personal
funcionari de carrera i/o interí i personal laboral fix i/o temporal.

b) aprovar l'oferta pública d'ocupació.
c) distribució de les retribucions complementàries que no siguin fxes i periòdiques.

2. En matèria de contractació:
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a) aprovar els projectes d'obres i de serveis quan, d'acord amb la ?letra següent, l'òrgan de
contractació sigui la Junta de Govern Local.

b) les contractacions d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials i els contractes privats quant 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 quant la seva duració no sigui superior a quatre
anys, sempre que rimport acumulat de totes les seves nul-litats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercíci, ni la quantia
assenyalada. S'exceptuen aquelles contractacions sempre que sigui possible adjudicar
mipançant la figura del contracte menor, d'acord amb la legislació de contractes de les
administracions públiques en cada moment vigent. Dita delegació comprèn les facultats
d'aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, rexpedient de
contractació i la despesa, la facultat d'adjudicar el contracte i totes les altres facultats que la
legislació atribueix a l'òrgan de contractació.

c) aprovar comenis de col-laboració i aquells altres l'aprovació dels quals no siguin de
competència plenària.

3. En matèria d'urbanisme:

a) aprovació dels projectes d'urbanització.
b) aprovació dels projectes d'equidistribució.
c) aprovació de la totalitat dels instruments de gestió, àdhuc dels projectes d'expropiació i resta

d'acords expropiatoris, sempre que la seva finalitat fos urbanística.
d) aprovacions dels instruments de planejament no atribuïdes al ple.
e) aprovar la distribució de quotes urbanístiques.

4. En matèria de patrimoni:

a) Àdquirir béns i drets quarx el seu valor no superi el 1 0% dels recursos ordinaris del Pressupost ni
els tres milions d'euros, així com /'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la
quantia indicades a excepció dels declarats de valor històric o artístic que correspon al Ple de
l ',4juntament.

b) Les concessions de domini públic, dins els límits esmentats en el paràgraf anterior, comprenent
dita delegació les facultats d'aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques i, en general, totes les altres facultats que la legislació atribueix a ròrgan de
contractaciÓ.

5. En matèria de subvencions:

a) Acceptar subvencions d'entitats públiques per a obres i serveis municipals, sempre i quan la
normatíva específica de la subvenció no determini que /'acceptació serà competència del Ple
municipal.

b) Àtorgar subvencions previstes nominativament en el Pressupost.

6. En matèria de responsabilitat patrimonial:

a) La resolució de les reclamaciom de responsabilitat patrimonial que derivin d'actes no
imputables al Ple.

7. En matèria de gestió econòmica financera:

a) concertar operacions de crèdit a Ilarg termini previstes en el pressupost sempre que el seu import
acumulat, dim de cada exercici econòmic no superi el 10% dels recursos de caràcter ordinari
previst en /'esmentat pressupost. (art. 52.2 TRLRHL).
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b) concertar operacions de curt termini quan el seu import acumulat de les operacions vives,
inclosa la nova, no superi el 15% dels recursos corrents liquidats en l'exercici anterior. (art. 52.2
TRLRHL).

c) aprovar el calendari fiscal.

Segon.- Les atribucions delegades s'exerciran per la Junta de Govern Local en els termes i dintre dels
límits d'aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d'aquesta delegació, es farà
constar de forma expressa aquesta circumstància, mitjançant la indusió, en la part expositiva del text
següent:

",4tès que l'adopció d'aquest acord es competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacionsacordadesperVlcaldia,enresoluciónúm. dedata......"

Tercer.- Determinar que davant dels actes o acords adoptats per la Junta de Govern Local en ús de les
delegacions conferides no hi cap recurs d'alçada davant l'òrgan delegant, posant per tant fi a la via
administrativa.

Quart.- De conformitat amb el que disposa l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals (RD. 2568/86), aquestes delegacions tindran efectes des del dia
següent a l'adopció d'aquesta resolució, sens perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província, i seran de caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat d'avocació per / Alcaldia.

Cinquè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis i donar-ne
compte al Ple en compliment d'allò que disposa l'article 44.2 del text legal anteriorment referit."

El Sr. Alcalde dóna lectura literalment de la proposta núrnero 9 de l'ordre del dia i
continuà dient: Si voleu afegir algun comentari. Esquerra Republicana? Sr. BerÏnàn?

Sr. BeÏÏníi: Sr. Alcalde. Jo sí que volia que m'aclareixin perquè he mirat l'expedient i
veig que el Sr. Osorio no farà res el seixanta per cent de dedicació o el setaÏÏta per cent
el Sr. Rueda no farà res, no sé, potser és una equivocació meva. Aquí pel que veig, aquí
tot és compaÏtit perquè és el mateix repetit del Sr. Osorio com del Sr. Rueda.

Sr. Rueda: Hola, bona tarda. Si es fixa amb el Decret hi ha dues delegacions genèriques;
una és l'Àrea de Servei a les Persones de la qual la regidora delegada és la Dolors
Agüera i dos regidors aÏnb una delegació específica que és la regidora Rosa María
Colomer que portarà els temes d'ensenyaÏnent i joventut i la regidora Montserrat
Rovira.,,

Sr. BerÏnàn: Sí, sí, tot això ja...

Sr. Rueda: Doncs, a Territori passa igual, hi ha una delegació genèrica a favor meu com
a regidor responsable de l'àrea, com a tal poÏtaré obres i serveis, planejaÏnent,
urbanisme, etc, i després hi ha la part de delegació especffica pel Sr. Osorio que portarà
medi aÏnbient, cosa que jo ja no porto, caÏnins i rieres, agricultura, defensa forestal, etc,
etc. Ho ha ?legit abans l'Alcalde amb totes les atribucions a cada regidoria.

Sr. BerÏnàn: I això que posa a l'inici, que posa Sr. Rueda, aquí posa ?A favor del senyor
José Manuel Rueda García, membre de la Junta de Govern Local, una delegació...?

Sr. Rueda: Genèrica, si es fixa. De tota la paÏt de TeÏÏitori i Medi AÏnbient.
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Sr. BerÏnàn: I a part fan un decret per apartat i treuen de vostè.

Sr. Rueda: Com? Tradicionalment sempre ha estat en tres àrees. Si l'Alcalde ho vol
explicar o la Cristina.

Sr. Bermi: Com posa ?A favor del senyor José À4anuel Rueda García...?

Sr. Alcalde: Ja estava la vegada anterior. Hi ha tres regidors que d'alguna manera
s'ocupen de les tres grans àrees de l'Ajuntament. Una seria l'Àrea de temes de Serveis a
les Persones, altres d'Urbanisme i l'altre el tema de Governació. Aquestes són les tres
grans àrees que té l'AjuntaÏnent. Dintre d'aquestes àrees aquests mateixos regidors, per
exemple en el cas de la Sra. Agüera s'ocupa específicament de temes de Serveis Socials,
però per exemple els temes que tenen a veure aÏnb Medi Ambient s'ocupa el Sr. Osorio.
En el tema de Serveis a les Persones la Montse s'ocuparà del tema de Cultura i EspoÏts i
la Rosa María s'ocuparà del tema d'ensenyaÏnent i joves. O sigui que hi ha tres àrees,
tres grans àrees que són els dos Tinents d'Alcalde i un tercer, i després unes àrees que
dintre d'aquestes s'ocupen específicaÏnent altres persones. Penso que és bastant... ja ho
era així. Això ho indica la Ilei.

Sr. Bermàn: La ?lei especifica el regidor. Quan tu fas la planificació de les regidories,
les competències que té cada regidoria, fü lis pots posar les competències. Però m quan
poses les competències a favor d'un regidor tu estàs posant a favor d'un regidor després
si per circuÏnstàncies, no sé perquè circiunstàncies, diu aquest decret d'alcaldia taÏnbé
forÏna paÏt el Sr. Osorio doncs..., no ho sé, al meu entendre no està ben fet.

Sr. Alcalde: No?

Sr. BerÏnàn: Home no, a favor del senyor José Manuel Rueda García... Tu no pots
personalitzar, tu pots dir que hi ha aquestes regidories i després canviar-ho, està
personalitzant ja a una persona en aquestes regidories.

Sr. Alcalde: Hi ha tres àrees ja hem dit, no? i en aquestes tres àrees hi ha tres regidors.
Llavors, ara en comptes de ser sis imaginem-nos per un moment que entrés tot en un
govern de concentració seriem tretze i tretze ens repartiríem aquestes tres, serien les
mateixes, tu en comptes de fer Cultura i EspoÏts doncs faria una altra persona Esports i
tu faries Cultura i així, però hi ha tres grans àrees que són els regidors que són Tinents
d'Alcalde també i que tenen una responsabilitat però que la deleguen a uns altres
regidors. O sigui l'Alcalde delega en aquests tres regidors i aquests deleguen a uns
altres algunes competències que ells tindrien. No no sé si m'explico bé. M'explico fatal,
no? Explícaselo tú.

Sra. Agüera: Si Óscar? Jo seré la regidora responsable de les àrees, de totes les í#ees...

Sr. Bermàn: Si ja ho sé, i delegada... però és absurd.

Sra. Agüera: Ens ho han fet fer així, no ens ho hem inventat.

Sr. Bermi: Però no hagués estat més fàcil dir el Sr. Osorio té esto, el otro té lo otro y
éste lo otro. Delega de delega.
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Sr. Alcalde: Exacto, hi ha un delegació de l'Alcalde al Tinent d'Alcalde i del Tinent
d'Alcalde a altres regidors. En el fons el que es busca sempre és anar a trobar a algú per
donar-li la culpa del que passa i ?lavors si la piràmide és més estreta millor. Si fóssim
anarquistes cadascú faria el que li semblés millor i això té resultats en certa manera
millors i altres pitjors però és un altre model. Això no, això és un model piraÏnidal i
estic d'acord amb vostè que és una mica passat de moda això, però, bé, en aquest
moment està així i jo crec que s'ha d'agafar des del cantó positiu que taÏnbé té. Molt bé.
Perdona que em dirigeixi expressament a tu perquè ets nou, has de pensar que aquí es
parla sempre, encara que no tinguis ganes, que no tinguis res a dir, fü parla. Si tens
coses a dir millor però jo penso que al principi costa perquè potser penses que aquí hi ha
un nivell.

Sr. Victoria: No és pel nivell. Aquesta distribució és norÏnal, o sigui, no té res d'estrany,
ja sigui piraÏnidal, que hi hagi un alcalde, que hi hagi tres que tinguin una mica més i
?lavors tot que va per sota d'això, és el més normal del món. No tinc res a dir. TaÏnpoc
s'ha de votar. No cal que jo parli més en aquest punt. Jo ho hagués fet diferent. Jo el que
sí demanaria és que a part de que sigui piraÏnidal i molt maca que hi hagi paíticipació
aÏnb l'oposició, això és el que jo demanaria només, això, que tanta història però que hi
hagi de veritat, que es pugui parlar aÏnb l'oposició i que es decideixi i deixem la
piràÏnide que sigui més maca o més ?letja. Crec que la cosa aniria per aquí per això no
he volgut comentar res perquè és una estructura que al fi i al cap ja m'està bé, sempre
que després hi hagi aquesta comunicació i res més.

10. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE DE L'AJUNTAMENT À LÀ
JUNTA DE GOVERN LOCÀL.

Vista la proposta de l'Alcaldia, de data 23 de juny d'enguany, la qual literalment diu:

?El Ple de l'AjuntaÏnent pot delegar l'exercici d'algunes de les seves atribucions en
l'Alcaldia o en la Junta de Govern Local; així ho estableix l'article 22.4 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

L'aÏticle 51 del ReglaÏnent d'organització, funcionaÏnent i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) deterrnina que l'acord
plenari de delegació s'adoptarà per majoria simple dels membres de la Corporació
presents a la sessió. Els articles 114 a 118 de la mateixa norÏna estableixen el règim
general de les delegacions entre els òrgans necessaris. Les delegacions es subjecten, en
fi, als posfülats de l'article 123 ROF.

L'article 57 TRLMRLC disposa que la delegació d'atribucions del Ple a favor de la
Junta de Govern Local requereix l'acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació, desplaçant així la previsió no bàsica i de caràcter
reglaÏnentària de l'article 51 ROF que preveu com a quòruÏn d'adopció de l'acord el de
la majoria simple.

En ús de les facultats conferides pels aÏticles 23.2.b) de la Llei 7/1985 Reguladora de les
Bases de Règim Local i 54.2.b) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003), a l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia
a l'acfüació municipal es considera necessari procedir a l'establiment d'un règim de
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delegacions de matèries, atribuïdes per la ?lei al Ple, en favor de la Junta de Govern
Local.

D'acord aÏnb el que s'ha exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l'Ajuntament
l'adopció dels següents acords:

Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local les competències plenàries que tot
seguit es relacionen:

GESTIÓ ECONÒMICA

- La concertació d'operacions de tresoreria quan l'import acumulat de les operacions
vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici
anterior.

- L'establiment o modificació dels preus públics, en els termes de l'article 47 TRLHL.

CONTRACTACIÓ

- Les contractacions de tota mena quan el seu impoÏt superi el 10ş/o dels recursos
ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, els 6.000.000 d'euros, així com els
contractes plurianuals, quan la seva durada sia superior a quatre anys i els plurianuals de
menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici i, en tot cas,
quan sia supeÏior a la quantia esmentada.

La delegació es refereix a les facultats d'aprovar el plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques, l'expedient de contractació i la despesa, la facultat
d'adjudicar el contracte i totes les altres facultats que la legislació atribueix a l'òrgan de
contractaciÓ

S'exceptuen les concessions de serveis per més de cinc anys, quan la seva quantia
superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, cas en què la competència
coÏÏespondrà al Ple.

- L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan en virtut de l'anterior atribució sia
competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en
el Pressupost.

BÉNS

- L'adjudicació de concessions sobre béns i l'adquisició de béns immobles i drets quan
el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i en tot cas, quan sÍgui
superior a 3.000.000 d'euros.

S'excepfüen les concessions de béns per més de cinc anys, quan la seva quantia superi
el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, cas en què la competència coÏÏespondrà al
Ple.
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- Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el lO% dels recursos ordinaris
del Pressupost, i en tot cas, quan sigui superior a 3.000.000 d'euros.

En qualsevol cas s'exceptuen de la delegació les alienacions de béns la quantia de les
quals ultrapassi el 20% dels recursos ordinaris del Pressupost, cas en que la
competència correspondrà al Ple.

ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA DE L'ÀDMINISTRÀCIÓ LOCAL

- L'exercici d'accions judicials i adÏninistratives i la defensa de la Corporació en
matèries de competència plenària.

- La declaració de lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de
l'Ajuntament en matèries de la competència respectiva.

SECTORIAL

- Resolució dels expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus en matèria
de gossos potencialment perillosos.

Segon.- Les atribucions delegades s'exerciran per la Junta de Govern Local en els
termes i dintre dels límits d'aquesta delegació, no essent susceptibles de ser
delegades en cap altre òrgan.

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d'aquesta
delegació, es farà constar de forma expressa aquesta circumstància, mitjançant la
inclusió, en la paÏt expositiva del text següent:

"Jtès que /'adopció d'aquest acord es compeíència d'aquesta Juma de Govern Local,
en virtut de les delegacions acordades per Pí4juntamem, en sessió plenària celebrada
eldia......"

Tercer.- Determinar que davant dels actes o acords adoptats per la Junta de
Govern Local en ús de les delegacions conferides no hi cap recurs d'alçada davant
l'òrgan delegant, posant per tant fi a la via administrativa.

QuaÏt.- De conformitat amb el que disposa l'aÏt. 51.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (RD.
2568/86), aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent a l'adopció
d'aquest acord, sens perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
província, i seran de caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat d'avocació i
revocació pel Ple.

Cinquè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis en compliment d'allò que disposa l'aÏt. 51.2 del text legal anteriorment
referit."

El present acord és retirat de l'ordre del dia i deixat sobre la taula per un millor
estudi, a proposta del senyor Alcalde, en Valentí Agustí i Bassa, i acceptada pels
diferents grups municipals.
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La Sra. Secretària-accidental dóna lectura literalment de la proposta núÏnero 10 de
l'ordre del dia.

Sr. Alcalde: Això s'ha de votar, algun comentari?

Sr. Alemany: Referent a aquest tema i a tall del que dèiem en el primer punt del Ple i
tenint en compte que el Ple és l'únic moment en el qual o sifüació en la qual podem
discutir de forma oberta i pública la presa de decisions, qualsevol delegació que es faci
des d'aquest òrgan, des del Ple, cap a la Junta de Governació implica una minva o una
pèrdua de capacitat per part del Ple. Aquelles persones o aquells grups que estan en
ambdós ?locs, tant en el Ple com en la Junta de Govern, òbviarnent no els hi és cap tipus
de problema en tant que tenen directaÏnent l'accés a la informació. Aquells que només
estem representats en el plenari, delegar qualsevol tipus de decisió a la Junta de Govern
implica un taló en blanc i una confiança sobre la Junta de Govern, confiança que des del
nostre punt de vista, i per això els hi votarem en contra, s'haurien de guanyar a partir
d'una gestió de transparència que aquests darrers quatre anys no ha existit de cap de les
maneres ni cap tipus de voluntat perquè fos d'aquesta manera i, per tant, no estem
d'acord en delegar el que ja és prou migrat l'accés directe a la discussió oberta dels
temes. A partir d'aquf potser, i recollint les paraules de l'Alcalde sobre els apunts que
va prenent i la disposició que va prenent, a lo millor més endavant en l'exercici d'aquest
mandat resulta que tot això canvia. Però a hores d'ara i vist el funcionaÏnent d'aquests
daÏÏers quatre anys i vista també la delegació de més punts encara que fa quatre anys
nosaltres no estem gens d'acord aÏnb aquesta disposició.

Sr. Bermàn: Seguirem en la mateixa línia perquè això ja ho hem comentat en la reunió
que hem tingut aÏnb vostè. Jo crec que parlar de transparència és parlar de que la gent
s'assabenti del que s'aprova en aquest AjuntaÏnent per la qual cosa si el contingut del
que vostè està traspassant a la Junta de Govern la gent del poble no s'assabentarà de
molts temes importants que traslladaran a la Junta de Govern. A més a més, pel que he
estat mirant en comparativa del 2011, que avui li he demanat que m'ho expliqués i
suposo que m'ho explicarà, més competències que ha traslladat a la Comissió de
Govern. 'É,s clar, si vostè deixa el contingut buit en un plenari vostè després, és clar,
quin debat polític, que vostè diu participatiu, vol en aquest AjuntaÏnent. Si vostè ens
limita la nostra tasca a l'ajuntament perquè únicament vostè té l'obligació d'infoÏÏnar i
d'enviar les juntes de govern perquè les traslladarà per correu electrònic i nosaltres
encara crearem més feina perquè demanarem expedients, hauran de preparar els
funcionaris còpia d'aquests expedients perquè vostè no vol traslladar-ho com tindria que
ser al plenari, l'únic el que vostè està ara aprovant és donar més feina a l'ajuntament,
una que serà veritat, i una altra vostè ens està limitant aquesta informació que només la
podem tenir bajo la Junta de Govern. Jo crec, Alcalde, que quan un inicia el principi de
la legislatura com estem fent allò primer és donar la bona disposició. Si durant el
transcurs d'aquesta bona disposició vostè creu que no funciona ?lavors sí que li donaria
la raó i ?lavors aquestes competències les podria traslladar a la Junta de Govern. Vostè
ho ha fet al revés, vostè ha fet traslladar-ho ja de Ple a Juntes i ens deixa una limitació a
nosaltres per dir-ho així de zero.

Sr. Victoria: Nosaltres també pensem que potser s'han traslladat masses competències a
la Junta de Govern, és clar que no tinc l'experiència d'altres anys per poder comparar
que ha anat passant durant la legislatura i, bé, esperem que ja que s'ha parlat molt de
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que es vol reunir més amb l'oposició, es vol parlar més, es vol donar un pes més foÏt a
l'oposició, esperem, esperem que sigui veritat i que això ho puguem veure a mesura que
passin els mesos. Simplement és el meu comentari.

Sr. Alcalde: Jo sí que els hi vull reconèixer que en aquest punt i en algun moment més
d'aquests canvis hem tingut aquesta fugida del Secretari, vull dir que, aquests temes els
hem parlat poc. Vull dir que en aquest sentit em sento com que si tenen aquestes
dificultats i..., jo penso que no hi ha cap presa per aprovar això i revisar-ho un altre cop.
Si us sembla el podríem deixar sobre la taula i..., penso que és veritat que són temes
prou importants com perquè els tornem a mirar, sobretot perquè pràcticament a meitat
de quan estàvem exaÏninant aquests punts va sorgir la possibilitat de que podia anar-se'n
el Secretari a Arenys i hagi ens ho va fer. Després aÏnb la Cristina hem tornat a mirant-
s'ho però tampoc penso jo que ho hem mirat molt profundaÏnent, no? et sembla? En
principi ho podríem deixar pel proper Ple en tot cas per aprovar-ho o no i ho deixem
sobre la taula. Molt bé.

1l. DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CÀRÀCTERÍSTIQUES
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUÀL.

I

Vist l'aÏticle 104.1 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local d'acord
amb el qual correspon al Ple de la Corporació deterÏninar el nombre, característiques i
retribucions del personal eventual, per al seu posterior nomenament mitjançant decret de
l'Alcaldia.

Atès que l'article l04.bis del mateix Text legal, introduït per la Llei 27/2013 de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, preveu que els AjuntaÏnents de
Municipis aÏnb població superior a 5.000 i no superior a 10.000 habitants poden
incloure en les seves plantilles ?locs de treball de personal eventual per un nombre que
no podrà excedir d'un.

Vist l'article 12 de la Llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic relatiu al
Personal eventual.

Vistos els articles 304 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i9 del ReglaÏnent de Personal al Servei de les Entitats Locals.

Vista la proposta de l'Alcaldia, de data 23 de juny d'enguany, el Ple de l'AjuntaÏnent
amb el vot a favor dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María Dolores Agüera MaÏtín, José
Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat
Rovira Riera i Juan Andrés Osorio Piüeiro, l'abstenció dels Srs. Francesc Alemany i
Martínez, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol i Martín Victoria Iglesias i el vot
en contra del senyor Oscar BerÏÏÏàn Boldú acordà:

Primer.- Determinar el nombre, característiques i retribucions del personal
eventual d'aquest Ajuntament en els termes següents:

a) l Coordinador de cultura, joventut i espoÏts, amb una tipologia de jornada de
37,5 hores setmanals, amb una retribució bruta anual de 30.400,00 euros.
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Segon.- La descripció dels ?locs de treball destinats a personal eventual, serà la
següent:

a) Coordinador de cultura, joventut i espoÏts:

Objectiu fonamental del ?loc

Coordinar els diferents àÏnbits funcionals de les àrees de cultura, joventut i espoÏts i
oÏientacions globals de gestió en coordinació amb les línies polftiques de l'equip de
govern.

Funcions bàsiques

Dissenyar les estratègies i procediments en matèria de gestió dels àÏnbits de cultura,
joventut i esports, a partir de les directrius i programes polítics de l'equip de govern.

Fixar els objectius a curt, mig i ?larg terÏnini per als tres àÏnbits esmentats, conjuntaÏnent
aÏnb les regidories afectades.

Coordinar el treball dels tècnics auxiliars de les tres àrees, realitzant el seguiment de les
actuacions que es van desenvolupant i el control de l'assoliment dels objectius
estableÏts, d'acord aÏnb les directrius fixades per les RegidoÏies afectades.

Impulsar les activitats de l'AjuntaÏnent en matèria de comunicació.

Impulsar el desenvolupaÏnent de les noves infraestructures culturals del municipi.

Tercer.- Les retribucions anuals brutes d'aquest personal s'abonaran en catorze
pagues i es revisaran anualment en la mateixa proporció que es revisen les
retribucions del personal al servei de la Corporació. En cap cas no se'ls aplicarà
l'acord de condicions de treball per al personal funcionari ni el conveni coHectiu
per al personal laboral.

QuaÏat.- Els respectius nomenaments s'hauran de publicar en el BOP i en el DOGC,
en compliment d'allò que disposa l'article 104.3 de la Llei 7/85 Reguladora de les
Bases de Règim Local i pels aÏticles 304.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i 10 del Reglament de Personal al Servei de les Entitats
Locals.

La Sra. Secretària-accidental dóna lectura literalment de la proposta núÏnero 11 de
l'ordre del dia.

Sr. Alemany: La nostra posició en aquest sentit no ha variat en els daí?ers quatre anys, li
vaÏn comentar fa quatre anys i li hem vingut repetint que nosaltres no estem en contra de
l'existència de càrrecs de confiança sempre que siguin justificats i que la seva tasca
repercuteixi en positiu i de forÏna necessària en tant que és una decisió personal de
l'alcaldia entenc generar aquest càrrcc de confiança. Per tant, és potestat seva, li
respectem no hi ha res més a dir. El que sí que intentaríem indicar és que hi ha hagut...,
en aquests darrers quatre anys hem pogut identificar mancances de funcionaÏnent en
aquestes àrees, descoordinació entre elles, clara descoordinació entre elles. Tenim
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alguns exemples clars amb el Pla de Joventut en el seu moment o, fins i tot, amb la poca
comunicació entre entitats en moments específics com són festes majors, etc, etc, tots
aquests aspectes que han sortit en Ple i que els hem anat parlant i que en teoria
l'existència d'una persona en càrrec de confiança hauria de facilitar o de millorar
aquestes situacions, doncs, fer un especial esforç perquè això no segueixi succeint. Pel
que fa a l'existència del mateix càrrec li reconeixem la potestat i no tenim res a dir.

Sr. Alcalde: Què vol dir? que ens votarà a favor?

Sr. Alemany: No, ens abstindrem.

Sr. Alcalde: Bé, anem millorant. Costa taÏnbé.

Sr. Alemany: No, no, fa quatre anys ens vaÏn abstenir igual, no es preocupi que ens vaÏn
abstenir igual.

Sr. BeràÏÏ: Primer, jo no justifico el tema de la retribució d'una persona eventual, d'un
càrrec de confiança, però, si que..., jo crec que no és bo un càrrec d'un partit que estigui
coordinant unes àrees com cultura, joventut, esports.

Sr. Alcalde: Què vol dir? El càrrec d'un partit què vol dir?

Sr. Bermàn: És un càrrec d'un partit polític que vosaltres nomeneu.

Sr. Alcalde: No, ell no té cap càrrec polític.

Sr. BerÏnàn: Càrrec de confiança, què és? una persona de confiança que ha dit el
coHoqueu a dintre.

Sr. Alcalde: La Sra. Colau per exemple ha deterÏninat un gestor de l'ajuntaÏnent a una
persona que està en el grup socialista, no passa res. A la gent se l'agafa pel seu valor no
per les seves idees.

Sr. Beràn: Però el seu valor ha estat molt conflictiu aquests quatre anys, ha estat molt
conflictiu, ja ho vaÏn estar parlant, ha estat molt conflictiu, vostè ho sap igual que jo. En
el tema de jovenfüt hi hagut una descoordinació total, ha estat una descoordinació total i
vostè ho sap igual que jo, hem tingut molts problemes, no hi ha prou aÏnb el tema de
cultura, no hi ha prou però es que no vull entrar aquí. Jo crec que si es necessita
veritablement a una persona per coordinar, que porti cultura, jovenfüt i esports, doncs
s'hauria de mirar la manera doncs d'un perfil, d'una persona, que sigui més consens o
que .
Ese

sigui d'una habilitat perquè no estigui adoctrinada políticaÏnent per una ideologia.
:l que ell ha estat fent durant quatre anys aquí en aquest Aj'inntaÏnent. Jo dic el meu

punt de vista. El que no pot ser és que vostè no reconegui que hem tingut molts
problemes..., no faci que no, no faci hagi que no, és veritat, és el meu punt de vista, no li
agradarà perquè ho està portant al plenari, em sembla perfecte però jo li dic que les
coses quan passen s'han de reconèixer i vostè no reconeix mai res.

Sr. Alcalde: No hem deixat el punt anterior sobre la taula?, vull dir que jo no sóc així,
però el que estem dient són tonteries.
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Sr. BerÏnàn: Tonteries no, són veritats, són veritats.

Sr. Alcalde: I més venint de vostè. Vostè ha estat càrrec de confiança, no?

Sr. BerÏnm: Fa vint anys vaig fer a un..., vint anys una vegada, quan jo era molt jovenet.

Sr. Alcalde: Una vegada quan era molt jovenet, sí, sí, però ho ha estat, però, és clar, la
gent no se'n recorda del que ha passat a la seva vida, és clar, i ara està en contra dels
càrrecs de confiança.

Sr. Bermàn: Ell quan poÏta?

Sr. Alcalde: No ho sé quan porta, és igual.

Sr. Bermm: Digui quan porta.

Sr. Alcalde: És estupendo què vols que et digui.

Sr. BerÏnàn: Potser no li interessa dir-ho, digui quan porta.

Sr. Alcalde: Es que no ho sé.

Sr. BerÏnàn: Ah, no ho sap, sí que ho sap, sí que ho sap. El que passa és que hi ha
carteres, hi ha depaÏtaments de regidories en les quals s'ha de tenir molta cura en
coHocar persones de càÏÏecs de confiança perquè s'extrapola, sobretot a nivell de
cultura, a unes ideologies que probablement són contràries.

Sr. Alcalde: Jo crec que una de les coses que no té aquest càÏÏec de confiança és una
ideologia política, es que no en té.

Sr. BeÏÏnàn: Això ho dirà vostè.

Sr. Alcalde: Bé, bé, està equivocat.

Sr. Bermàn: No, no, jo no estic equivocat, és el meu parer, no vol dir que estigui
equivocat. Jo també li puc dir a vostè que està equivocat. És la meva opinió, no la
compareix doncs, bé, em sembla perfecte, però jo ho he vist durant molts anys, això no
és d'ara.

Sr. Alcalde: l'AjuntaÏnent pot tenir un càrrec de confiança, un, jo no agafaré una
persona que sigui de desconfiança, vull tenir a una persona a la qual li tingui confiança i
vostès farien el mateix, no?

Sr. BerÏÏÏi: No, no, o no tindre'l o no tindre'l, però, per què fa falta?

Sr. Alcalde: Si tu necessites un càÏÏec de confiança per què agafaràs a una persona que
desconfiïs d'ella.

Sr. BeríÏÏàn: Però, per què ho necessita?
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Sr. Alcalde: Per què ho necessito?

Sr. Bermm: No és obligat tindre'l. Per què ho necessita?

Sr. Alcalde: Penso que és molt impoÏtant que el tema de cultura estigui portat per una
persona que d'alguna manera respongui una mica no solaÏnent a les qüestions de fons de
la regidoria, qüestions d'estètiques, qüestions de funcionaÏnent.

Sr. BerÏnm: No teniu un regidor responsable? No teniu responsable? No teniu tècnics?
Per què ha de ser un càrrec de confiança?

Sr. Alcalde: Perquè als tècnics els hi tinc menys confiança, que vols que et digui.

Sr. Bermàn: Els hi té menys confiança?

Sr. Alcalde: Sí. Jo prefereixo escollir si poden ser amics millor que no enemics, que
vols que et digui. Si hi ha una persona a la qual li tinc més confiança doncs és norÏnal
que la defensi. Crec que defenso un model i això és el que li sap greu a certes persones
perquè hi ha un model que és molt deteÏÏninat i que té a veure aÏnb un equip i molta gent
al darrera i molts anys i que ho està fent molt bé.

Sr. Alemany: Sr. Alcalde, perdoni Sr. BermàÏÏ, crec que aquest comentari sobre la
confiança o no desconfiança en els tècnics això li retrauran.

Sr. Alcalde: És veritat, es que els tècnics estan molt bé però un càrrec de confiança és
una altra cosa i ja està, tu ho acceptes, hi ha un persona i..., precisaÏnent l'actual càrrec
de confiança té una persona que l'ajuda des de fa uns anys que és una persona que ha
estat escollida d'una altra manera, que és funcionari i que em sembla estupenda. Em
sembla que a més una de les viÏtuts d'aquests quatre anys que jo penso que hi ha hagut
una bona simbiosis entre aquestes dues persones.

Sr. BerÏnàn: Però és el seu parer.

Sr. Alcalde: Però no és el mateix.

Sr. Alemany: Per tant, no estem parlant d'un format, és a dir, els tècnics poden ser
persones absolutaÏnent vàlides per poder desenvolupar aquesta tasca. Vostè té una
confiança determinada, com vostè bé diu, en aquesta persona que té una durada ?larga
en el temps de varis mandats i que vostè li vol renovar, és atribució seva. Jo el que li
demanava des del nostre punt de vista és que les tasques per les quals en principi es
justifica que de vegades es percep que fa altres coses que no pas les tasques que queden
especificades, aquestes tasques es facin de forÏna coÏÏecta i no hi hagi mancances perquè
estem dient que..., prenent el luxe de tenir un càrrec de confiança quan realment
legalment no és obligatori i, per tant, hi ha una sobre exposició i una demanda de major
eficiència en aquesta persona i això és el que se li demana. No se li demana que vostè
no pugui tenir confiança i lògicament si és un càrrec de confiança ha de ser una persona
de la seva confiança no tindria massa sentit que no fos així, d'acord? però aquest
comentari que ha fet sobre..., ara no m'agradaria repetir-lo però sobre els tècnics jo crec
que li costarà algun problema.
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12. DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS
REGIDORS.

ConstituÏda la nova corporació després de les eleccions municipals de data 24 de maig
de 2015, en sessió extraordinària que tingué ?loc el 13 de juny de 2015, cal ara que el
Ple de l'AjuntaÏnent es manifesti sobre els càrrecs que podran exercir-se en règim de
dedicació exclusiva o parcial i els imports màxims que l'Administració assigni per a la
contraprestació d'aquestes dedicacions.

Atès que el marc legislatiu vigent se situa en el context de la CaÏta Europea
d'Autonomia Local (CEAL) ratificada per Espanya mitjançant instruÏnent de
20.01.1988, l'aÏticle 7.2 de la qual estableix que l'estatut dels representants locals ha de
permetre la compensació financera adequada a les despeses causades amb motiu de
/'exercici del seu mandat, així com, si arriba el cas, la compensació dels beneficis
perduts o una remuneració del treball desenvolupat i la cobertura social corresponent.

Atès que l'article 5 LRBRL, els articles 13 i següents del ReglaÏnent d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de
novembre (ROF) i l'aÏticle 116 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 (TRLMC)
vénen a suposar la distinció entre tres tipus de dedicació: exclusiva, parcial i mera
assistència als òrgans col-legiats.

Atès que de conforÏnitat aÏnb l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local (LRBRL) i 13 del ROF, els membres de les corporacions
locals tenen dret a percebre retribucions per a l'exercici del seu càrrec quan el
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, com taÏnbé a percebre
indeÏnnitzacions en la quantia i les condicions que estableixi el Ple, en concepte
d'assistències per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col-legiats dels
quals forrnin part, àdhuc els organismes autònoms, o per a l'exercici de les funcions
inherents a les regidories delegades.

Vist l'aÏticle 75.bis de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, introduït
per la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, en
relació al règim retributiu dels membres de les Corporacions Locals així com la
disposició addicional 90ena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l'Estat per l'any 2014, que ha sigut introduïda per l'apartat tres de l'article
onzè del Real Decret-Llei 1/2014, de 24 de gener, de refoÏma en matèria
d'infraestmctures i transpo.Ït, i altres mesures econòmiques.

Vist l'article 75.ter de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, introduït
també per la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'AdÏninistració Local,
en relació a la limitació en el nombre de càrrecs públics de les Entitats Locals aÏnb
dedicació exclusiya.

Vista la proposta de l'Alcaldia, de data 23 de juny d'enguany, el Ple de l'AjuntaÏnent
aÏnb el vot a favor dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María Dolores Agüera MaÏtín, José
Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, MontseÏÏat
Rovira füera i Juan Andrés Osorio Pirieiro, l'abstenció dels Srs. Francesc Alemany i
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Martínez, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol, Oscar BerÏnàn Boldú i Martín
Victoria Iglesias, acordà:

Primer.- Establir amb efectes de la data del 13 de juny de 2015, que els membres
de la corporació que a continuació es relacionen exerciran ?lurs càrrecs en el règim
de dedicació exclusiva o parcial:

Nom Càrrec Dedicació

María Dolores Agüera MaÏtín
José Manuel Rueda García
Juan Andrés Osorio Pifieiro
Rosa María García Colomer

Tinent d'Alcalde
Tinent d'Alcalde

Regidor
Regidora

Exclusiva

Parcial 73,3%
Parcial 60%

Parcial 53,3%

Segon.- Establir en favor dels membres de la corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, les retribucions que a
continuació es relacionen, que es percebran en 14 pagues, 12 d'elles corresponents
a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants, denominades extres,
corresponents a les mensualitats de juny i desembre, bo i donant-los d'alta en el
règim general de la seguretat social, assumint la corporació el pagament de les
quotes empresarials corresponents:

Nom i càrrec Retribucions brutes/any.

María Dolores Agüera Martín
José Manuel Rueda García
Juan Andrés Osorio Pifieiro
Rosa María García Colomer

Tinent d'Alcalde
Tinent d'Alcalde

Regidor
Regidora

30.400,00 Euros
22.283,20 Euros
18.240,00 Euros
16.203,20 Euros

En cas de cessament en el càrrec que possibilita la percepció d'aquesta
remuneració, sigui quina en sigui la causa, la liquidació retributiva comportarà la
prorrata de les pagues extraordinàries meritades a l de juny, la d'estiu, i a l de
desembre, la de Nadal, com també la paÏat proporcional de les vacances no
gaudides, que es computarà des de l'l de gener fins el 31 de desembre de l'any en
curs.

La percepció d'aquestes retribucions en règim de dedicació exclusiva serà
incompatible amb la d'altres retribucions amb càrrec als pressupostos de les
Administracions Públiques i dels ens, organismes i empreses d'elles dependents,
així com per al desenvolupament d'altres activitats, tot això en els termes de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions públiques. La percepció d'aquestes retribucions en règim de
dedicació parcial serà compatible amb Pexercici d'altres activitats retributives,
públiques o privades, en els termes previstos per l'aÏticle 75 LRBRL. En ambdós
casos compoÏataran el gaudi d'un mes de vacances retribuïdes l'any.

Tercer.- Els regidors amb dedicació exclusiva o parcial no percebran
indemnitzacions en concepte d'assistències als òrgans coHegiats de què formin
paÏt.
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QuaÏt.- Notificar el present acord a tots els regidors, excepte els assistents, que es
donen per notificats a tots els efectes, fent constar que s'entendrà acceptat pels
interessats el règim de dedicació exclusiva o parcial si no manifesten res al respecte
dins les 24 hores següents a la seva adopció.

Cinquè.- Publicar íntegrament aquest acord en el BOP i en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, conforme determinen, respectivament, els aÏticles 75.5 i 104.3
LRBRL.

La Sra. Secretària-accidental dóna lectura literalment de la proposta núÏnero 1l de
l'ordre del dia.

Sr. Alcalde: Jo volia comentar una cosa que potser a algú li estranyarà, són aquests tants
per cents que és una cosa que la Ilei determina però té una explicació. La Sra. Agüera,
bé aquesta és fàcil, ella va deixar de treballar en el ?loc on treballava i l'Alcalde li va
demanar que estigués aquí tot el dia perquè en aquell moment vam tenir l'experiència
d'un gerent, que és una altra cosa que també cal recordar, allò no va funcionar bé i
pensàvem que el model havia de canviar i que havia d'haver una persona tot el dia. El
Sr. Rueda, que en l'anterior legislatura ha tingut una dedicació complerta gran paÏt
d'aquest temps, està retornant a l'activitat privada, vull dir que vol tornar a fer la seva
feina i la proposta que m'ha fet és veure si d'aquí a finals d'any aquesta sifüació
personal seva respecte a una feina que està iniciant comença a funcionar i podria a paÏtir
de gener del 2016 renunciar a la dedicació parcial per dedicar-se a la seva activitat
professional i renunciaria a la dedicació aquesta parcial com estem altres regidors. En el
cas d'en Juan Andrés Osorio vam pactar, d'alguna manera ell m'ha proposat que tenia
quime hores...no?, una sifüació d'excedència per l'empresa amb la qual treballa a
Blanes per quinze hores, i taÏnbé manifestava el desig de tornar a exercir aquesta
activitat. Llavors, en principi, com que l'excedència li contempla una jornada petita
mentre que aquesta sifüació no canvia doncs el pacte que vaÏn acordar seria que fins a
les 37,5 hores l'AjuntaÏnent li cobraria aquesta part de salari. I el cas de la Rosa María
Garcia doncs és una persona que és nova i que d'alguna manera li hem posat una
dedicació mitja per veure com funciona i com li va. Veurem en el curs dels propers
mesos i tenint en compte el que passarà taÏnbé amb altres persones que d'alguna manera
plantegen deixar aquesta dedicació parcial a veure que passa. Vull dir que volia explicar
que això no són números que s'agafen perquè sí sinó que d'alguna forma tenen al
daÏÏera situacions personals que d'alguna manera hem de tenir en compte.

Sr. Alemany: Començarem pels aspectes positius en tant que poÏtem tot el mandat
anterior defensant que si la gent treballa tenir un reconeixement econòmic perquè una
altra cosa no és correcte, d'acord. Entenem que en els casos que no hi ha reconeixement
econòmic és perquè hi ha situacions personals que hagi ho faciliten o que ho perÏneten i
que la dedicació dels regidors a l'acció de goveÏn ha d'estar reconeguda. No tenim res a
dir pel que fa a la quantitat econòmica que si no anem errats no ha canviat i és més,
seguraÏnent una comparativa aÏnb altres ajuntaÏnents d'estructura i de situació semblant
quedaÏien aquests sous més que competitius. Per tant, ens sembla correcte i en aquest
sentit no tenim res a dir a banda de reconèixer que és correcte. El que sí que ens crida
aquesta dedicació parcial que realment..., aquests percentatges tan estranys, aquests
percentatges aÏnb decimals i tot plegat que si que són difNcils d'entendre. Jo crec que
l'exercici que ha fet vostè d'intentar explicar el perquè d'aquests núÏneros des del nostre
punt de vista i aÏnb tots els respectes s'equivoca a l'hora d'encarar-ho, sobretot de cara a
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la gent que ens escolta o que..., si hi ha algú que ens escolta, avui és un Ple especialment
avorrit en aquest sentit, perquè la sensació és que justifiquem el sou que cobren els
regidors a partir de la seva sifüació personal. Jo voldria fugir d'això i trencaria una
?lança i és el que obtindrà més positiu per part nostre i li recomanaria que ho encarés
d'una forma diferent o radicalment diferent, i és les necessitats que té l'AjuntaÏnent que
és cobreixen a partir de la dedicació de les persones que fan aquesta tasca. Perquè si ho
encarem de la manera com vostè ho ha explicitat ara, el que estem fent és molt mal
?legit i amb tota la raó crec jo, tant per nosaltres com per la gent que pugui haver, els
conciutadans. Sembla que el que estiguem fent és cobrint les necessitats personals
d'aquests regidors al voltant de les seves necessitats econòmiques. L'AjuntaÏnent
òbvim'nent no està per això, l'AjuntaÏnent no està per cobÏir les necessitats personals
perquè de necessitats personals en podem tenir aquests regidors que estan aquí i molts
altres que no estan aquí i altra gent que ho està passant molt pitjor. Per tant, respecte la
tasca que desenvolupen cadascun d'aquests regidors els hi exigeix una dedicació
determinada que és aquests percentatges que, en aquest sentit, són molt difícils de
justificar però aquests percentatges i això implica un sou determinat. Aquesta
recomanació que li fem va molt encarada taÏnbé perquè després així com no li critiquem
el sou en sí, els trenta mil quatre-cents bmts de base, i com ja vaÏn dir fa quatre anys, sí
que després hem de fiscalitzar i si cal criticar, criticar, i si cal felicitar, felicitar, la tasca
d'aquests regidors que justifica aquesta despesa, però sempre en aquesta direcció. Hi ha
una tasca a fer, hi ha la necessitat d'unes hores a complir que en alguns casos i fruit de
la intenció personal de cadascú licita totalment de poder desenvolupar una tasca
personal doncs es compatibilitza, però expliquem-ho d'aquesta manera perquè explicat
de l'altra manera sembla que estiguem aquí fent una acció social al voltant de les
necessitats personals de cadascun dels regidors i això és una lectura altaÏnent nociva
que, a més, segur que durant la caÏnpanya vostè a sentit acusacions en aquest sentit,
nosaltres taÏnbé les hem sentit i que hem intentat una miqueta desmentir, desfer, no això
no hauria d'anar d'aquesta manera, d'acord?. A part d'això per nosaltres la resta dels
temes ens sembla correcte.

Sr. Alcalde: Jo crec que això dintre d'unes setmanes, d'uns mesos ens oblidarem
d'aquestes xifres i si el Sr. Cubarsí que s'ha jubilat i que en aquests moments no té
problemes econòmics importants, vull dir que cobra una jubilació, i ha de fer una tasca
molt dificil com és el tema de policia en el sentit de que són vint-i-quatre hores
d'atenció i no fa les coses bé vostè no se'n recordarà si cobra o no cobra. En aquests
moments el que necessitem és que la gent treballi, que facin una feina, creiem que la
poden fer i creiem a més que tenint en compte el que és en general la política està bé
que la gent que pugui i en aquest sentit, és clar, parlo personalment que per mi sempre
ha estat molt important mantenir la feina que jo tenia i continuar fent de metge malgrat
que pugues fer altres coses. Penso que la idea és aquesta i penso que d'alguna manera si
podem aconseguir que aquesta gent que és valuosa la puguem tenir aquí el màxim de
temps possible millor i en aquest sentit hem de veure com va.

Sr. BerÏní'n: Primer jo no discutiré el tema de sous, és la primera vegada durant molts
anys que veig jo que l'AjuntaÏnent posa tants per cents i no posa la dedicació en hores
dels regidors.

Sr. Alcalde: Li puc dir jo. Primer són les hores i això és el que diu la ?lei que hi ha...
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Sr. Bermàn: Sí, però diu 73,3, quantes hores dedicarà el Sr. Rueda? El Sr. Andrés
Osorio?

Sr. Alcalde: 22,5 hores.

Sr. Bermi: La Rosa María García?

Sr. Alcalde: 20 hores.

Sr. BerÏni: 20 hores. Aquesta dedicació que serà una dedicació de matí i tarda? Està
especificat?

Sr. Alcalde: Depèn.

Sr. BerÏÏÏàn: Depèn. No tindran rellotge per marcar, serà ?liure, no hi haurà com saber
les hores que fan..

Sr. Alcalde: SeguraÏnent faran més hores de les que diuen.

Sr. Victoria: Nosaltres pensem que sí que s'ha de cobrar, o sigui la persona que té una
feina i una dedicació lògicaÏnent s'ha de cobrar. L'únic que hem d'anar veient és si la
feina es coÏÏespon al sou que més o menys estan guanyant. Llavors, és qüestió que aÏnb
els mesos anem veient si la feina doncs es fa bé o no es fa bé. Simplement és donar un
marge de confiança als que han agafat aquests càrrecs i per nosaltres res més.

13. DETERMINÀCIÓ D'ASSISTÈNCIES A PERCEBRE PELS MEMBRES DE
LA CORPORACIÓ.

Constitiúada la nova coÏporació després de les eleccions municipals de data 24 de maig
de 2015, en sessió extraordinària que tingué ?loc el 13 de juny de 2015, cal ara que el
Ple de l'AjuntaÏnent es manifesti sobre les quanties màximes coÏÏesponents a les
assistències dels òrgans col-legiats que es vulguin remuÏÏerar, en concepte de dietes.

Atès que el marc legislatiu vigent se situa en el context de la CaÏta Europea
d'Autonomia Local (CEAL) ratificada per Espanya mitjançant instruÏnent de
20.Ol.1988, l'aÏticle 7.2 de la qual estableix que l'estatut dels representants locals ha de
permetre la compensació financera adequada a les despeses causades amb motiu de
l'exercici del seu mandat, així com, si aüiba el cas, la compensació dels beneficis
perduts o una remuneració del treball desenvolupat i la cobertura social corresponent.

Atès que l'article 5 LRBRL, els articles 13 i següents del ReglaÏnent d'organització,
funcionaÏnent i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de
novembre (ROF) i l'aÏticle 116 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 (TRLMC)
vénen a suposar la distinció entre tres tipus de dedicació: exclusiva, parcial i mera
assistència als òrgans col-legiats.

Atès que de conforÏnitat aÏnb l'aÏticle 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local (LRBRI?,) i 13 del ROF, els membres de les corporacions
locals tenen dret a percebre retribucions per a l'exercici del seu càrrec quan el
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desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, com taÏnbé a percebre
indeÏnnitzacions en la quantia i les condicions que estableixi el Ple, en concepte
d'assistències per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col-legiats dels
quals formin part, àdhuc els organismes autònoms, o per a l'exercici de les funcions
inherents a les regidories delegades.

Vista la proposta de l'Alcaldia, de data 23 de juny d'enguany, el Ple de l'AjuntaÏnent
aÏnb el vot a favor dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, José
Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat
Rovira Riera i Juan Andrés Osorio Pifieiro, l'abstenció del senyor Oscar BerÏní'n Boldú
i els vots en contra dels Srs. Francesc Alemany i Martínez, Jordi Villaret i Sayago, Judit
Caimel i Pujol i Martín Victoria Iglesias, acordà:

Primer.- Establir, amb efectes des del dia 13 de juny de 2015, data de la constitució
d'aquest Ajuntament, el règim d'assistències següent:

Per assistència al PLE: 140,00 euros

Per assistència a la JUNTA DE GOVERN LOCAL: 140,00 euros

Per assistència a les COMISSIONS INFORMATIVES: No

assistències per assistir-hi.
es percebran

Segon.- Per bé que la percepció de les quantitats esmentades es vincula a l'efectiva
assistència a les sessions dels òrgans colŞlegiats per paÏt dels regidors que en
formen paÏt, aquelles es faran efectives mensualment per l'import equivalent a
l'assistència a les sessions ordinàries previstes pels diferents òrgans, efectuant-se a
final d'any, si s'escau, l'opoÏtuna regularització a paÏtir de l'efectiva assistència a
les sessions en relació amb el còmput mínim anual estableÏat, en relació amb aquells
regidors que hagin incomplet reiteradament el seu deure d'assistència.

Tercer.- Els regidors/ores que exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació
exclusiva o parcial, no percebran cap quantitat en concepte d'assistències als
òrgans colŞlegiats de que formin paÏt.

Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis d'aquesta Corporació en compliment d'allò que disposa l'article 75.5 de
la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim local.

La Sra. Secretària-accidental dóna lectura literalment de la proposta núÏnero 13 de
l'ordre del dia.

Sr. Alemany: Com indicàvem en la reunió prèvia que hem tingut, aquest es tracta d'un
tema molt delicat a més l'experiència que a nivell com a gmp i a nivell personal vaÏn
tenir fa quatre anys va ser molt desagradable, sobre aquest aspecte, perquè la
manipulació i la tergiversació de tot el que es va comentar en el seu moment a nosaltres
ens va molestar i força. Aleshores, el que sí que per coherència sí que demanaríem és
que igual que des del nostre gmp no posem en dubte ni molt menys el treballs, és a dir,
que el treball a d'estar correctaÏnent remunerat, la tasca de..., tal i com està estmcturada
aquest règim per assistències el trobem una mica iHògic, a banda que trobem altres
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aspectes que manquen. Com que seguraÏnent no existeix un model perfecte i
matemàticament irrefutable, no? un té tendència a mirar com funcionen la resta
d'ajuntaÏnents i quin model utilitzen. La situació més habitual és que hi ha unes
percepcions que econòmicaÏnent estan per sobre d'aquestes xifres, no és tant aquest
aspecte el que venim a discutir, però sí que hi ha una sèrie de reconeixements, per
exemple, l'assistència a Ple són 140 euros igual que l'assistència a la Junta de Govern
Local, per tant, vist des de fora i des d'un neòfit en principi podríem indicar que es
tracta de la mateixa càrrega de feina. No hem tingut la sort d'estar mai en cap Junta de
Govern Local, potser més endavant no se sap, però en qualsevol cas sí que coneixem el
que implica preparar un Ple. La manca de retribució per assistència a Comissions
InforÏnatives fa que les hores que hi dediques per preparar un Ple siguin des del nostre
punt de vista molt superiors que no les hores que s'hi dedica, i no sé si es prepara la
Junta de Govern Local per par de..., la retribució és la mateixa. D'altra banda, també el
fet de la manca de retribució per gmps que ja li vam demanar fa quatre anys, una
percepció que pot ser discutible absolutament no hi ha el valor de la qual podem parlar-
ne, una assignació per grups per tal que els gmps puguin tenir una autonomia a l'hora de
poder fer la seva tasca de fiscalització i d'informació als ciutadans. Perquè hi ha unes
quantes persones que han votat, de fet més que no pas a l'equip de govern, no a l'equip
de govern no, no he fet les sumes, però, en tot cas, hi ha molta gent que no ha votat i,
per tant, tarnbé tenen dret a rebre informació i la possibilitat que tenim nosaltres i fins
ara així ha estat és posar econòmicaÏnent calers de la nostra part. I així seguirà sent però
el més habitual és que hi hagi un reconeixement econòmic als grups municipals taÏnbé.
Si ajuntem aquests aspectes: la retribució econòmica com és, la diferència de criteris a
l'hora d'assignar les xifres i la manca de retribució en els gmps representats en aquesta
taula, a nosaltres això ens trasllada un dificultat més a l'hora de desenvolupar la nostra
tasca com a oposició. Li hem traslladat abans, li hem comentat, vostè ja ens ha dit el que
pensava. Per tant nosaltres creiem que aquí hi hauria d'haver un contrast d'opinions,
una discussió i una modificació d'aquesta sifüació.

Sr. Bermi: Jo aniré en la mateixa línia i per això volia una reunió perquè avui estem
tractant temes que això ho podíem haver tractat, Sr. Alcalde, en un prèvia reunió i segur
que hagués estat millor consens a l'hora de planificar aquest caÏtipàs municipal. Creiem
que la tasca que fem a l'oposició és tant impoÏtant com la tasca que fa l'equip de
govern. El govern decideix si està bé o no, si s'equivoca o no s'equivoca i l'oposició
tarnbé fa la seva tasca, si ho fa bé o no ho fa bé. Sabem que si parlem de comparar unes
quanties com s'ha comentat de 140 euros estem parlant de comparar-les en les Juntes de
Govern però hem de fer entendre que la Junta de Govern seran setmanals. La dedicació
com s'ha parlat del temps d'un Ple municipal quan et posen a disposició el cartipàs
municipal vol dir que tu has d'emplear una sèrie d'hores, fotocopiar, estudiar i després
passar-ho a Ple municipal estant present, a part de les Comissions InfoÏmatives que en
aquest document diuen que no tenen cap dedicació a nivell monetari. Llavors, és clar,
quaín veiem comparativaÏnent altres poblacions, veiem que hi ha una substancial
diferència de la tasca que nosaltres estem fent aÏnb les poblacions que taÏnbé ho fan aÏnb
una diferència monetària substancial. Nosaltres no parlem de que ens hagin de posar un
sou però sí que s'hauria de fer una comparativa del treball que estem dedicant a nivell
vocacionalment comparant aÏnb la dedicació que està fent l'equip de govern. Llavors, si
ho traslladem aÏnb el que està cobrant l'equip de govern amb el que està cobrant
l'oposició és molt substancial i si fem una comparativa i extrapolem a unes altres
poblacions veurà que taÏnbé hi ha molta diferència. Després, vaÏn estar parlant aÏnb
vostè aÏnb el tema de d'assignació per portaveu, que jo ja li vaig comentar no en aquesta
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reunió sinó en una anterior reunió, si el que està a l'Ajuntament està fent la mateixa
tasca, mirant comissions, cartïpàs plenari, ?lavors, quan temps dediques? Dediques molt
de temps a l'Ajuntament. Fer una comparativa no hagués costat res. El tema de les
Comissions Informatives, perquè al 2011 no vaig entendre i volia que m'ho expliqués
perquè jo he fet un estudi del 2011 de tots els regidors que hem estat al Ple municipal
tant del govern com de l'oposició, després dels que han fallat i dels que no han fallat, i
la percepció d'aquest docuÏnent diu si tu falles en les Comissions InforÏnatives quan tu
assisteixes a un Ple vol dir que es tindrà en compte la retribució que tu cobraràs, no? vol
dir això, no? Jo voldria que m'expliqués bé perquè si ho extrapolem tothom al treball
que estem dedicant tant en les Comissions de Govern..., no és així com ho he dit jo? El
docuÏnent la preparat la Secretaria.

Sr. Alcalde: Ja li aclarirem, no es preocupi.

Sr. Victoria: AÏnb això coincidim aÏnb els companys de taula. Aquest punt núÏnero 13
s'hauria de parlar una mica aÏnb més tranquiHitat perquè hi ha dos punts aÏnb molta
diferència, entre els sous d'una paÏt i els que en principi no tenim cap tipus de gairebé
dret de res perquè a la que facis un dia a l'any ja no saps que et pot passar. Jo crec que
aquest punt s'hauria de tocar una mica i acabar-lo de perfilar una mica més.

Sr. Alcalde: Jo només volia dir una cosa, l'assignació de 140 euros per Comissió de
Govern no és per pagar l'assistència a la Comissió és perquè no es pot pagar d'una altra
manera les hores que fan els regidors que no tenen cap dedicació. El Sr. Cubarsí, avui
em dedico bastant a ell perquè és nou, ve aquf els dies que fa activitat política a les set i
mitja hores del matí i se'n va a les vuit o a les set i, bé, com que això no es pot pagar
perquè hauria de tenir una dedicació doncs hi ha una quantitat que jo crec que és
simbòlica i que té a veure aÏnb el que sí que es pot cobrar que és aquesta assignació de
140 euros que a més són bmts, s'ha de treure el que sigui et queden en 120 i després si
t'ho afegeixen al sou t'abaixaran un vint per cent doncs perquè tindràs ingressos si tens
sort aÏnb una altra cosa. Però, bé, ho parlarem més profundaÏnent, penso que no és un
moment ara ni tampoc era per fer una reunió i dir ara ens apujarem el sou. Anem
parlant-t'ho i poc a poc arÏem veient com va la sifüació econòmica i penso que si la
situació va millorant podem apujar-ho. El que passa és que, i ja ho he dit al principi, la
nostra idea era mantenir la sifüació anterior perquè la veritat és que la sifüació no ha
millorat massa. Sí que està millor, ja no tenim els problemes que teníem al principi però
bé, hauríem de veure com funcionen les coses.

14. DACIÓ DE COMPTE DE LA NOVÀ CONFIGURACIÓ DELS DIFERENTS
GRUPS MUNICIPÀLS.

El senyor Alcalde, en Valentf Agustí i Bassa, dóna compte de la nova configuració dels
diferents grups municipals que tot seguit es transcriu:

?L'art. 73.3 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d'abril,
modificada per la Llei de Mesures per a la Modernització del Govern Local, Llei
57/2003 de 16 de desembre de 2003, estableix que als efectes de la seva actuació
corporativa, els membres de les Corporacions Locals es constituiran en gmps polítics,
en la forÏÏÏa i amb els drets i obligacions que s'estableixin, aÏnb excepció d'aquells que
no s'integrin en el grup polític que constifüeixi la forrnació electoral per la que foren
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elegits, o que abandonin el seu gmp de procedència, que tindran la consideració de
membres no adscrits.

L'aÏt. 50. l del Text Refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya estableix
que per al millor funcionaÏnent dels òrgans de govem de la corporació, el Ple pot
acordar la creació de gmps municipals.

Vistes les comunicacions de les diferents ?listes electorals aÏnb representació a
l'AjuntaÏnent, signades per tots els regidors i les regidores electes, aÏnb les quals
soHiciten constifüir-se en grups polítics i comuniquen taÏnbé el portaveu de cada un.

Es dona compte al Ple de l'Ajuntament del següent:

Primer.- Donar compte al Ple, a efectes purament informatius, de que com a
conseqíiència de les declaracions efectuades pels tretze regidors de la Corporació,
en compliment de l'article 73 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim
Local, en concordança amb allò estableÏt a l'aÏt. 50 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipali de Règim Local de
Catalunya, els Grups Polítics Municipals que s'han constituït en aquest
Ajuntament pel present mandat, són els següents:

GRUP MUNICIPAL DEL PÀRTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA -
CANDIDATURA DE PROGRÉS.

Membres de la Corporació que l'integren:

Sr. Valentí Agustí i Bassa
Sr. MŞ Dolores Agüera MaÏtín
Sr. José Manuel Rueda García
Sr. Rosa María García Colomer
Sr. Rafael Curbarsí Bas
Sr. Montserrgt Rovira füera

Portaveu del Gmp:

Titular : Sr. Jose Manuel Rueda García
Suplent: Mia Dolores Agüera MaÏtín

GRUP MUNICIPÀL D'ESQUERRA-ACORD MUNICIPÀL

Membres de la Corporació que l'integren:

Sr. Francesc Alemany i Martínez
Sr. Susanna Pla i Capdevila
Sr. Jordi Villaret i Sayago
Sr. Judit Caimel i Pujol

Portaveu del Gmp:
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Titular : Francesc Alemany i Martínez
Suplent: Jordi Villaret i Sayago

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

Membre de la Corporació que l'integra:

Sr. Óscar Bermàn Boldú

PoÏtaveu del Grup:

Titular: Oscar Bermàn Boldú

GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA PER CATALUNYAVERDS - ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA.

Membre de la Corporació que l'integra:

Sr. Juan Andrés Osorio Pifieiro

Portaveu del grup:

Titular: Juan Andrés Osorio Piffieiro

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUTADANIÀ (C'S)

Membre de la Corporació que l'integra:

Sr. Martín Victoria Iglesias

Portaveu del grup:

Tifülar: Martín Victoria Iglesias?

La Sra. Secretària-accidental dóna lectura literalment de la proposta núÏnero 14 de
l'ordre del dia.

15. NOMENAMENT DE REPRESENTANT EN L'ASSEMBLEA GENERAL DE
L'ASSOCIACIÓ ?XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LÀ
SOSTENIBILITAT".

Constituïda la nova corporació el passat 13 de juny de 2015, resulta necessari nomenar
el representant municipal en l'Assemblea General de l'Associació ?Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat?.

D'acord aÏnb l'aÏticle 7.2 dels seus Estafüts, l'Assemblea General estarà forÏnada
inicialment pels membres següents:
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a. Un representant de la Diputació de Barcelona.
b. Un representant de cadascun dels ajuntaments i ens teÏÏitorials associats.

Vista la proposta de l'Alcaldia, de data 23 de juny d'enguany, el Ple de l'AjuntaÏnent
amb el vot a favor dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, José
Manuel Rueda García, Rosa María García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat
Rovira füera, Francesc Alemany i Mmtínez, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i
Pujol, Juan Andrés Osorio Pifieiro i MaÏtín Victoria Iglesias i l'abstenció del senyor
Oscar BeÏmàn Boldú, acordà:

Primer.- Designar la Sra. María Dolores Agüera Martín, Regidora de Serveis
Socials d'aquest Ajuntament, com a representant de l'Ajuntament de Palafolls a
l'Assemblea General de l'Associació ?Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat".

Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i al regidor designat
pel supòsit que no es trobi present en la sessió plenària en la que s'adopti aquest
acord; cas contrari, s'entendrà notificat amb la mera assistència.

La Sra. Secretària-accidental dóna lectura literalment de la proposta número 15 de
l'ordre del dia.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent
les 22:05 hores, del que jo, la Secretària-accidental, en dono fe.
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i Bassa Cristina Fernàndez Hernàndez
SECRETÀRIA-ACCTAL.
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