El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent:
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-29-06-2015/

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 29 DE JUNY DE 2015
Acta núm. 9
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 29 de juny de 2015,
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones
següents:
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO
ARIADNA LLORENS I GARCÍA
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN
BLANCA ALBÀ I PUJOL
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
TERESA LLORENS CARBONELL
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
JOAN MARTORELL MASÓ
GISELA VARGAS REYES
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO
MARTA JOFRA SORA
JOSEP ASENSIO ALBÀ
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA
QUETI VINYALS I FLORENCIANO
JORDI MEDINA I ALSINA
OLGA ARNAU I SANABRA
ADELAIDA MOYA I TAULÉS
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN
CARMEN REINA PADILLA
ENVER AZNAR MÉNDEZ
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR
CARLOS REMACHA LÓPEZ
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ

(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(CUP)
(CUP)
(CUP)
(CUP)
(CUP)
(ERC)
(ERC)
(ERC)
(ERC)
(C’s)
(C’s)
(SOM VNG)
(SOM VNG)
(PP)

INTERVENTOR GENERAL
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en primera
convocatòria.
Els punts de l’ordre del dia són els següents:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de
Constitució de l’Ajuntament de 13 de juny de 2015.
Alcaldia
2. Donar compte dels Decrets de cartipàs.
3. Aprovació, si escau, de la periodicitat de les sessions del Ple de
l’Ajuntament.
4. Aprovació, si escau, de la periodicitat de les sessions de la Junta de
Govern Local.
5. Aprovació, si escau, de la constitució dels diferents grups municipals,
designació de portaveus i composició de la Junta de Portaveus.
6. Aprovació, si escau, de la creació, denominació i atribucions de les
Comissions Informatives.
7. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió Informativa de caràcter
específic per a l’elaboració del nou POUM de Vilanova i la Geltrú.
8. Aprovació, si escau, de les retribucions i assignacions dels membres
electes i dels grups municipals.
9. Aprovació, si escau, de la determinació del nombre, característiques i
retribucions del personal eventual de confiança.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ PLENÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
13 DE JUNY DE 2015.
S’aprova l’esborrany de l’acta de Ple esmentada per unanimitat dels presents,
amb un total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4
d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP).

2. ALCALDIA. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CARTIPÀS.
Ateses les atribucions que confereixen a aquesta Alcaldia l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i concordants del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’article 24 del RDL 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local i l’article 41 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals i demés normes concordants.
Es DÓNA COMPTE al Ple de la Corporació dels Decrets d’Alcaldia següents:
“DECRET DE L’ALCALDIA de 16 de juny de 2015
NOMENAMENT MEMBRES JGL
Identificació de l’expedient
Exp. núm. 000151/2015-SEC
Un cop celebrades el passat 24 de maig de 2015 les eleccions municipals i constituït
el nou Ajuntament en sessió plenària de 13 de juny de 2015, es fa necessari procedir
a l’establiment de la nova organització municipal, i més concretament a la designació
dels membres de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat
d’autoorganització que la Llei de bases del règim local reconeix a aquest Ajuntament.
Atès que de conformitat amb el que disposen els arts. 20.1.b) i 23 de la Llei de bases,
en concordança amb els arts. 48.1.b) i 54 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb l’art. 33
del Reglament orgànic municipal i demés legislació complementària, en aquest
municipi és obligatòria l’existència de la Junta de Govern Local.
Per tot això,
RESOLC:
“PRIMER. Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estarà
integrada pels cinc regidors/ores, el nombre dels quals no supera el terç del nombre
legal de membres de la Corporació, que s’indiquen a continuació:
Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ, primer tinent d’alcalde
Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO, segona tinenta d’alcalde
Sra. TERESA LLORENS I CARBONELL, tercera tinenta d’alcalde
Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA, quarta tinenta d’alcalde
Sr. GERARD LLOBET I SÁNCHEZ, cinquè tinent d’alcalde

SEGON. Establir que la Junta de Govern Local tindrà assignades les atribucions
següents:
a) L’assistència permanent a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions delegades expressament per aquesta Alcaldia
c) Les atribucions delegades expressament pel Ple de l’Ajuntament.
TERCER. Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de l'Ajuntament, notificar
l’acord a les persones designades i procedir a la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província.”
“DECRET DE L’ALCALDIA de 16 de juny de 2015
NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDE
Identificació de l’expedient
Exp. núm. 000152/2015-SEC
Atès que un cop constituït el nou Ajuntament en sessió plenària de 13 de juny de
2015, procedeix establir la nova organització municipal, que d’entre els òrgans
necessaris està conformada pel Tinents d’Alcaldia.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’art. 55 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i amb l’art. 45 del Reglament Orgànic Municipal, la
designació dels Tinents d’alcaldessa és competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de
procedir al seu nomenament, mitjançant Decret d’entre els membres de la Junta de
Govern Local.
Atès que es ús de les competències que atorga a aquesta Alcaldia l’article 53.2 del
DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya en concordança amb l’art. 21.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’art. 33 del Reglament Orgànic Municipal i
altra legislació concordant, amb aquesta data i mitjançant Decret exp. núm.
000151/2015-SEC, he procedit a la designació dels membres de la Junta de Govern
Local,
Per tot això,
RESOLC:
“PRIMER. Nomenar tinents/es d'alcalde els regidors/ores següents:
Primer Tinent d’Alcade: Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
Segona Tinenta d’Alcalde: Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO
Tercera Tinenta d’Alcalde: Sra. TERESA LLORENS I CARBONELL

Quarta Tinenta d’Alcalde:
Cinquè Tinent d’Alcalde:

Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA
Sr. GERARD LLOBET SÁNCHEZ

SEGON. Establir que als tinents/es d'alcalde, com a tals, els correspondrà substituir
aquesta Alcaldia per l'ordre del seu nomenament, en la totalitat de les seves funcions,
en els casos d’absència, malaltia o impediment que impossibilitin l’exercici de les
seves atribucions.
TERCER. Donar compte de la present resolució en la sessió plenària d’organització
que es celebri procedint a la notificació personal a les persones designades, i a la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici que la seva
efectivitat es produirà a partir del dia següent de la present resolució.”

“DECRET DE L’ALCALDIA de 19 de juny de 2015
ORGANITZACIÓ ÀREES, SERVEIS, ENS AUTÒNOMS I ORG. SUPRAMUNICIPALS
Identificació de l’expedient
Exp. núm. 000158/2015-SEC
Un cop celebrades les Eleccions Municipals el passat 24 de maig de 2015 i constituït
el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització
municipal i, en particular, a l’establiment de les diferents àrees funcionals amb la
finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió.
Atès el que disposen els articles 21.3, 22 i 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb els art. 52 i 56 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i amb l’art. 27 del Reglament Orgànic
Municipal.
Per tot això,
RESOLC:
“PRIMER. Establir l’organització municipal i l’adscripció dels diferents serveis i ens
municipals a les corresponents àrees, així com designar les presidències de les
mateixes d’acord amb el següent:

ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Alcaldessa Sra. Neus Lloveras i Massana
−

SECRETARIA GENERAL
 Servei de Fe Pública
 Serveis Jurídics





−

−

Serveis de Contractació
Servei de Patrimoni
Servei de gestió d’Expedients Sancionadors
Responsabilitat Social Corporativa

GABINET D’ALCALDIA I PROTOCOL
 Atenció a la ciutadania, entitats i empreses
 Desenvolupament i execució de programes
 Gestió d’equipaments públics (espai noble Ajuntament i edifici Molí de Mar)
 Organització d’actes públics de representació institucional i de ciutat
 Organització i gestió de matrimonis civils
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
 Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
o Informació ciutadana
o Tramitació (Registre general d’entrada d’instàncies i sol·licituds)
 ESTADÍSTICA
o Gestió del cens electoral
o Gestió del padró municipal d’habitants
o Jurat popular
o Manteniment i registre d’unions civils
o Manteniment seccionat de la ciutat (divisió districtes, seccions i carrers)

ENS ADSCRITS A L’ÀREA
 Funerària Vilanova, SA
CONRACTES ADSCRITS A L’ÀREA
 Contracte defensa jurídica

ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ
President:
Sr. Juan Luis Ruiz López
Regidors-delegats de l’Àrea:
Sr. Juan Luis Ruiz López, regidor de Comunicació, Participació i
Agermanaments, Cooperació, Govern Obert i Descentralització
−
−

COMUNICACIÓ
PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS
 Foment de les relacions i el coneixement de les ciutats agermanades
 Gestió i promoció dels equipaments cívics municipals
 Promoció de la participació ciutadana en els assumptes públics
 Suport al teixit associatiu

 Promoció i suport a l’Oficina del Defensor de la Ciutadania
−

COOPERACIÓ
 Sensibilització i foment de la cooperació i la solidaritat

−

GOVERN OBERT

−

DESCENTRALITZACIÓ

ENS ADSCRITS A L’ÀREA
 Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM (ICVSAM)
ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS ÀREA
 Consorci de Comunicació Local
 Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital Local Pública del Garraf
CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA
 Gestió de centres cívics
 Gestió del bar del centre cívic del Tacó
 Gestió del bar del centre cívic de La Collada
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
President:
Sr. Gerard Martí Figueras i Albà
Regidors-delegats de l’Àrea:
Sr. Gerard Martí Figueras i Albà, regidor de Promoció Econòmica i Projecció
Exterior
Sr. Joan Martorell i Masó, regidor d’Ocupació
Sra. Ariadna Llorens i García, regidora d’Innovació
−

−

PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR
 Mercats
 Mercats exteriors
 Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)
 Promoció Comerç i Fires locals
 Promoció empresarial
 Foment del turisme i promoció de la ciutat
 Atracció d’inversions
 Planificació estratègica
 Projecció exterior
 Finestreta única empresarial
 Servei de platges
OCUPACIÓ
 Programes de Formació Ocupacional i inserció laboral regulats pel SOC
(FOAP, JPO, MARMI, ESPAIS DE RECERCA DE FEINA, SIOAS...)

 Programació pròpia: Club de la feina, Club emprendre, Borsa de treball,
Agència de Col·locació, TIMOL, MATÍ...
−

INNOVACIÓ
 Smartcities
 Gestió de Clústers
 Projecció/Acció internacional
 Innovació estratègica
 Campus del coneixement
 Servei de COWORK
 Projectes europeus
 Formació

ENS ADSCRITS A L’ÀREA
 Entitat Pública Empresarial Local “NEÀPOLIS”
 Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM)
ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS ÀREA
 Consorci de l’Agència de desenvolupament econòmic del Garraf (NODE)
CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA
 Socorrisme platges
 Concessió xiringuitos platja
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
Presidenta:
Sra. Teresa Llorens i Carbonell
Regidors delegats de l’Àrea:
Sra. Teresa Llorens i Carbonell, regidora de Cultura, Convivència i
Equitat
Sr. Joan Martorell i Masó, regidor d’Educació
Sra. Blanca Albà i Pujol, regidora de Joventut, Gent Gran, Infància,
Adolescència i Esports
Sra. Gisela Vargas Reyes, regidora de Serveis Socials i Salut
Sra. Ariadna Llorens i García, regidora responsable de relacions amb la
Mancomunitat TEGAR
−

CULTURA
 Escoles municipals (EMAID I ECMMMM)
 Servei de Patrimoni
 Servei d’Art Contemporani
 Servei d’Arts Escèniques
 Servei de Cultura Popular
 Biblioteques municipals
 Política lingüística

−

−

−

−

−

−
−

EDUCACIÓ
 Planificació Educativa i cooperació administració educativa competent
 Foment participació educativa. Consell Escolar Municipal, Consells Escolars
de Centre. Comissió Escolarització Postobligatoris.
 Oficina Municipal d’Escolarització. Comissió Garanties d’admissió.
 Vigilància i compliment escolaritat obligatòria. Pla Local contra l’absentisme
escolar i abandonament prematur.
 Conservació, manteniment i vigilància de centres educatius (11 escoles
d’educació infantil i primària).
 Escola d’adults. Manteniment i vigilància.
 Ús social de centres d’educació infantil i primària.
 Gestió activitats centres docents via pública.
 Llars d’infants municipals (2). Control i gestió contractació concessió
administrativa.
 Millora, suport i qualitat educativa: projectes de millora escolar, foment i
convivència, orientació i transició. (PAE, PAL, Descobrim VNG, Cultura
Emprenedoria, Far, Tastets, Zona E, Pati Obert, Aules d’estudi...)
 Ajuts, convenis i subvencions entitats/associacions món educatiu.
 Participació plans i projectes transversals.
 EFAV
o Ensenyaments reglats pel Ministerio de Fomento de TMA (Tècnics
Manteniment Aeronaus)
CONVIVÈNCIA I EQUITAT
 Gestió de la diversitat
 Gestió del conflicte
 Sensibilització en convivència i equitat
JOVENTUT
 Foment de l’emancipació i autonomia dels i de les joves
 Foment de la creativitat juvenil
 Suport al teixit associatiu
GENT GRAN
 Foment i suport a l’envelliment actiu i a la transmissió de la memòria històrica i
de vida
INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
 Casals d’estiu
 Pla Local d’Infància i Adolescència
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
SERVEIS SOCIALS
 Atenció a la infància i adolescència en risc
 Garantia de la inserció socio-laboral
 Habitatge social
 Model col·laboratiu serveis socials – Salut





-

−

Promoció de l’autonomia de les persones dependents
Suport al teixit associatiu
Tractament social a persones i famílies
Vulnerabilitat alimentària

SALUT
 Pla local de prevenció en drogues
 Programa d’animació educativa de salut pública (PAES)
 Promoció de la salut comunitària
 Promoció salut jove
 Salut i control ambiental
 Seguretat alimentària
ESPORTS
 Esports i equipaments esportius
 Promoció i foment de l’esport

ENS ADSCRITS A L’ÀREA
 Organisme Autònom de Patrimoni “Víctor Balaguer”
 Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET)
ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS
 Mancomunitat TEGAR Garraf
 Consorci de Serveis a les Persones
 Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf
 Consorci Sanitari del Garraf
 Consorci de Normalització Lingüística
 Consorci transversal Xarxa d’Activitats Culturals
CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA
 Menjador social de Can Pahissa
 Servei d’acolliment residencial d’urgència
 Servei de suport (psicològic) a Serveis Socials
 Supervisió professionals EBAS de Serveis Socials
 Gestió Centres Oberts
 Pla de drogues
 Servei de mediació
 Servei d’Atenció Psicològica
 Consergeria i petit manteniment d’instal·lacions esportives
 Manteniment instal·lacions esportives
 Concessió Parc del Garraf
 Concessió Esportiu la Piscina
 Concessió bar pavelló Garraf
 Concessió bar Pavelló Esportiu Municipal
 Servei taquillatge Teatre Principial i Auditori (pendent licitació)
 Serveis tècnics escènics llums i so (pendent licitació)
 Contracte de manteniment de baixa tensió de l’ECMMMM
 Contracte de gestió de les Llars d’Infants Municipals

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
Presidenta:
Sra. Glòria García i Prieto
Regidors delegats de l’Àrea:
Sra. Glòria García i Prieto, regidora de Recursos Humans, Economia, Hisenda i
Seguretat
Sra. Ariadna Llorens i García, regidora responsable de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC)
−
−

-

−

−

RECURSOS HUMANS
INTERVENCIÓ
 Fiscalització
 Comptabilitat i pressupostos
 Compres i Serveis Generals
 Gestió del coneixement
TRESORERIA
 Servei de Tresoreria
 Gestió Tributària
 Servei de Recaptació
TIC
 Serveis Informàtics centrals, de continuïtat, d’assistència tècnica i de
programació. Seguretat i protecció de dades.
 Gestió i desenvolupament de la xarxa corporativa de telecomunicacions:
electrònica de xarxa, Fibra Òptica i comunicacions sense fils.
 Serveis centrals de telefonia corporativa: telefonia IP, fix i mòbil.
 Serveis d’Internet: correu electrònic, navegació web, hostatge de pàgines web,
serveis al núvol, gestió de dominis, seguretat perimetral, anàlisis i
desenvolupament de projectes web.
 Serveis d’Informació de Base i Cartogràfica. Serveis de mapes temàtics.
Gestió comptable, tributaria i fiscal, facturació electrònica.
 Serveis d’administració electrònica: Seu electrònica, carpeta ciutadana,
expedients electrònics: tramitació, notificacions i signatura electrònica.
 Serveis d’Intranet: directori corporatiu, arxiu de documents, espais
col·laboratius i gestió documental.
SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA
 Policia administrativa
 Policia assistencial
 Policia de seguretat
 Policia de trànsit
 Protecció civil i gestió d’emergències
 Servei retirada vehicles a la via pública

CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA
 Servei de retirada de vehicles al dipòsit
 Rènting de vehicles Policia local
 Servei de manteniment d’extintors
 Servei de manteniment de calefacció i climatització
 Neteja d’edificis municipals
 Subministrament de material oficina, consumibles i paper
 Servei de vigilància i recepció Ajuntament
 Servei de manteniment de portes automàtiques
 Servei de telecomunicacions
 Manteniment de la xarxa informàtica
 Servei de telefonia
 Servei d’assegurances
 Servei de subministrament de roba de la Policia local
 Manteniment del sistema de gestió QMATIC

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ
President:
Sr. Gerard Llobet Sánchez
Regidors delegats de l’Àrea:
Sr. Gerard Llobet Sánchez, regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient
Sr. Joan Giribet de Sebastián, regidor de Mobilitat, Serveis Viaris, Projectes i
Obres
−

−

−

−

URBANISME
 Llicències i disciplina d’obres i activitats
 Planejament urbanístic i de gestió
 Serveis jurídics i administratius d’Urbanisme
HABITATGE
 Habitabilitat i disciplina d’habitatge
 Protecció i garantia d’accés a l’habitatge
 Promoció per a la rehabilitació d’habitatges
MEDI AMBIENT
 Educació mediambiental
 Eficiència i estalvi energètic
 Medi Natural
 Medi Urbà
MOBILITAT
 Creació i gestió d’aparcaments
 Infraestructures de la Mobilitat
 Registres i llicències de pas i estacionament
 Taxi i transport interurbà
 Transport urbà

−

−

SERVEIS VIARIS
 Brigada municipal
 Enllumenat públic
 Gestió de platges, parcs i jardins
 Gestió de l’ocupació de la via pública i inspecció
 Gestió i manteniment de la via pública
 Llicències i concessions d’activitats que utilitzen l’espai públic
 Neteja viària
 Tractament de residus
 Control d’armes d’aire comprimit
PROJECTES I OBRES
 Projectes d’obres i paisatge urbà

ENS ADSCRITS A L’ÀREA
 Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM (Serveis Viaris)
 Servei d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM (Serveis Viaris)
ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS
 Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector 2.8 de l’Eixample Nord
(Urbanisme)
 Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf (Medi Ambient)
 Consorci per la gestió integral d’Aigües de Catalunya (Serveis Viaris)
 Mancomunitat intermunicipal Penedès-Garraf (Serveis Viaris)
CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA
 Neteja viària (Serveis Viaris)
 Transport públic urbà (Serveis Viaris)
 Jardineria zona A i B (Serveis Viaris)
 Serveis de manteniment d’enllumenat públic (Serveis Viaris)
 Inspecció baixa tensió (Serveis Viaris)
 Concessió quiosc i golf parc de Ribes Roges (Serveis Viaris)
 Concessió quiosc parc de la Quadra d’Enveja (Serveis Viaris)
 Concessió quiosc parc Gumà i Ferran (Serveis Viaris)
 Concessió quioscos premsa rambla Principal (Serveis Viaris)
 Concessió quiosc plaça Xoriguer (Serveis Viaris)
 Servei de retirada de residus urbans (Serveis Viaris)
SEGON. Donar compte la present resolució en la sessió plenària d’organització que
es celebri, procedint a la notificació personal a les persones designades, i a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici que la seva efectivitat
es produirà a partir del dia següent de la present resolució.”

“DECRET DE L’ALCALDIA de 19 de juny de 2015
NOMENAMENT REGIDORS/ORES DELEGATS/ADES
Identificació de l’expedient
Exp. núm. 000159/2015-SEC
I.- Atès que un cop celebrades les eleccions municipals el passat 24 de maig de 2015
i constituït el nou Ajuntament en sessió plenària de 13 de juny de 2015, procedeix
establir la nova organització municipal.
II.- Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’art. 56 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i amb l’art. 46 del Reglament Orgànic Municipal,
l’alcaldessa podrà delegar en els regidors i regidores municipals l’exercici d’aquelles
atribucions pròpies que no s’esmenten com a indelegables en la legislació vigent.
Per tot això,
RESOLC:
“PRIMER. Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local i regidors que
a continuació es relacionen una delegació general d’atribucions de gestió i resolució
dels assumptes de les seves respectives àrees d’actuació, d’acord amb la definició
funcional de cada àrea:
ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ
− Sr. JUAN LUIS RUÍZ LÓPEZ, president de l’Àrea i regidor-delegat de
Comunicació, Participació i Agermanaments, Cooperació, Govern Obert i
Descentralització.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
− Sr. GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ, president de l’Àrea i regidor–delegat de
Promoció Econòmica i Projecció Exterior.
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
− Sra. TERESA LLORENS I CARBONELL, presidenta de l’Àrea i regidoradelegada de Cultura, Convivència i Equitat.
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
− Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO, presidenta de l’Àrea i regidora-delegada de
Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat.
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ
− Sr. GERARD LLOBET SÁNCHEZ, president de l’Àrea i regidor-delegat
d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient.

SEGON. La delegació general a favor dels citats regidors a la que s’ha fet referència
anteriorment, comportarà tant la facultat de direcció de l’àrea corresponent com la
seva gestió, inclosa la signatura de tots els actes de tràmit i definitius, incloses les
propostes de resolució i els decrets que siguin necessaris per a l’exercici de la
referida delegació.
TERCER. Efectuar a favor del regidor Sr. JOAN MARTORELL I MASÓ una
delegació específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb
Ocupació i Educació.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i
execució de la matèria relacionada amb els àmbits d’Ocupació i Educació. La
delegació específica de les atribucions que li corresponen s’efectuarà per decret
posterior.
QUART. Efectuar a favor de la regidora Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA una
delegació específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb
Innovació (EPEL Neàpolis), Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i les
relacions amb la Mancomunitat TEGAR.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i
execució de la matèria relacionada amb els àmbits d’Innovació, Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC) i relacions amb TEGAR. La delegació específica de
les atribucions que li corresponen s’efectuarà per decret posterior.
CINQUÈ. Efectuar a favor de la regidora Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL una
delegació específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb
Joventut, Gent Gran, Infància, Adolescència i Esports.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i
execució de la matèria relacionada amb els àmbits de Joventut, Gent Gran, Infància,
Adolescència i Esports. La delegació específica de les atribucions que li corresponen
s’efectuarà per decret posterior.
SISÈ. Efectuar a favor de la regidora Sra. GISELA VARGAS REYES una delegació
específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb Serveis
Socials i Salut.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i
execució de la matèria relacionada amb els àmbits de Serveis Socials i Salut. La
delegació específica de les atribucions que li corresponen s’efectuarà per decret
posterior.
SETÈ. Efectuar a favor del regidor Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN una
delegació específica d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb
Mobilitat, Serveis Viaris, i Projectes i Obres.

L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i
execució de la matèria relacionada amb els àmbits de Mobilitat, Serveis Viaris, i
Projectes i Obres. La delegació específica de les atribucions que li corresponen
s’efectuarà per decret posterior.
VUITÈ. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF,
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest Decret al regidor
al qual es confereix la delegació, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la
potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia.
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de
mantenir informada de l’exercici de la delegació.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als
interessats en l’expedient.
NOVÈ. Les competències delegades s’hauran d’exercir d’acord amb el que preveuen
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d’aquesta
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o
regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.
DESÈ. Donar compte de la present resolució en la sessió plenària d’organització que
es celebri, procedint a la notificació personal a les persones designades, i a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.”

“DECRET DE L’ALCALDESSA de 22 de juny de 2015
DELEGACIONS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de l’expedient
Núm.exp.: 000160/2015-SEC
I.- Un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals convocades
mitjançant Reial decret 133/2015, de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament
derivat del seu resultat, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova
organització municipal i, més concretament, a la delegació d’atribucions de l’Alcaldia
en la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat d'autoorganització que l'article
4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, reconeix
a aquest Ajuntament.

II.- Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 d’aquesta
Llei, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i amb l’article 33 del ROM i demés legislació complementària, en aquest
Municipi és obligatòria l’existència de la Junta de Govern Local, en tenir una població
de dret superior a 5.000 habitants.
III.- Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la
legislació esmentada i de conformitat amb allò que estableixen els articles 34 del
ROM, 23.2 de la Llei de bases del règim local i demés preceptes concordants,
RESOLC:
PRIMER. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents:
a) Aprovació de circulars i instruccions generals que estableixin circuits i
procediments administratius que determinin directrius de funcionament o
determinació de circuits procedimentals de l’activitat interna municipal quan el seu
contingut afecti a més d’una àrea o regidoria.
b) Aprovar els instruments de planejament derivat i de desenvolupament del
planejament general, no atribuïts expressament al Ple, així com els instruments de
gestió urbanística i els projectes d’urbanització (a títol enunciatiu: Formulació i
aprovació inicial dels Plans Parcials urbanístics, Plans Especials urbanístics, Plans
Especials de Millora Urbana, Estudis de Detall). Resolució dels expedients de
constitució, modificació o extinció d’entitats urbanístiques col·laboradores i resolució
dels expedients de gestió urbanística relacionats (aprovació del compte de liquidació
provisional i definitiu).
c) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan l’Alcaldia sigui competent per
a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.
d) L’atorgament de les llicències i la resolució dels actes administratius que es
relacionen a continuació, excepte els casos en què les lleis sectorials hagin atribuït
expressament aquesta competència al Ple o a la Junta de Govern Local:
·
·
·
·

Llicències d’obres majors (edificació, gran rehabilitació i enderroc).
Llicències d’activitats.
Llicències d’autorització d’espectacles i activitats recreatives.
Les declaracions d’estat ruïnós de les edificacions, excepte en aquells casos en
què hi hagi perill imminent.

e) Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla orgànica
aprovats pel Ple de l’Ajuntament; aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, i distribuir les retribucions
complementàries que no siguin fixes i periòdiques. Aprovar la permuta dels càrrecs
dels funcionaris que els ocupin en propietat, i imposar sancions al personal al servei
de la Corporació.

f) Les competències que atribueix la legislació reguladora de la contractació pública a
l’Alcaldia com a òrgan de contractació en relació amb les contractacions i
concessions d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials i els contractes privats, quan el seu import no
superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual, quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada, i sempre que no existeixi
delegació específica a favor d’un/a regidor/a o correspongui adoptar-les a un altre
òrgan per aplicació de les bases d’execució del pressupost.
En el cas que existís delegació concreta a favor d’un regidor o regidora en matèria de
contractació, la incoació i tramitació de l’expedient es realitzarà per la Regidoria que
ostenti la delegació.
g) Aprovació dels convenis de col·laboració o cooperació interadministrativa, els
convenis amb persones físiques o jurídiques públiques o privades i demés convenis,
negocis i contractes exclosos de l’àmbit d’aplicació de la legislació de contractació
pública, sempre que siguin de la competència de l’Alcaldia i la legislació sectorial no
atribueixi aquesta competència a un altre òrgan.
h) L’adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, quan el seu valor no superi el
10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d’euros,
així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la
quantia indicats i no hagin estat declarats de valor històric o artístic.
i) Les competències que la legislació patrimonial sectorial atribueix a l’Alcaldia amb
relació a tota classe de negocis i actes jurídics patrimonials, sempre que no existeixi
delegació específica a favor d’un regidor o regidora.
j) Aprovació de les bases, la convocatòria i l’atorgament de les llicències d’ocupació
del domini públic municipal, en els casos en què hi hagi concurrència pública.
k) El desenvolupament de la gestió econòmica municipal. A títol enunciatiu comprèn:
aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en
els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost;
aprovació del pla de disposicions de fons de la tresoreria; aprovació de les
operacions de crèdit a curt i llarg termini de competència de l’Alcaldia, i aprovació de
qualsevol altre acte administratiu definitiu que fos necessari per a l’execució de les
competències en matèria de gestió econòmica financera, competència de l’Alcaldia
que no hagi estat objecte de delegació en cap regidor o regidora.
l) Aprovar l’atorgament de les subvencions en els termes fixats per a cada exercici a
les Bases d’Execució del Pressupost i, en el seu cas, a les bases de la corresponent
convocatòria. Aprovar qualsevol altre acte administratiu definitiu que sigui necessari
per a l’execució de les competències en matèria de subvencions, competència de
l’Alcaldia que no hagi estat objecte de delegació en cap regidor o regidora.

m) L’acceptació de subvencions en aquelles matèries que siguin de la competència
de l’Alcaldia, excepte quan la normativa pròpia de la subvenció exigeixi de manera
expressa l’acceptació pel Ple municipal. Això no obstant, en casos d’urgència per
exhauriment de termini es podrà acordar l’acceptació per Decret del regidor/a delegat
corresponent, en funció de l’àmbit de les seves competències, havent de donar
compte en la propera sessió de Junta de Govern Local que escaigui.
n) Atorgar les autoritzacions per a la prestació de serveis funeraris al terme municipal.
o) Resolució d’expedients d’ordenació del trànsit a la via pública i senyalització viària.
Resolució d’expedients de talls en el subministrament del servei d’aigua.
p) Resolució de tots els expedients sancionadors de competència no atribuïts
expressament al Ple, excepte la imposició de sancions de trànsit.
q) Incoació i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.
r) La resolució dels recursos administratius, les reclamacions prèvies a la via judicial
civil i laboral, així com la revocació dels actes, rectificació d’errors materials,
aritmètics i de fet, en relació amb les delegacions anteriors. La resolució dels
procediments de revisió d’ofici per motius de nul·litat.
s) Conèixer de les sentències i interlocutòries que finalitzin els procediments judicials
en els quals hagi estat part la Corporació municipal. L’adopció dels acords necessaris
per a l’execució en els seus termes literals de les sentències providències,
interlocutòries i la resta d’actes dictats en procediments judicials derivats de l’exercici
d’accions en matèria competència d’aquesta Alcaldia.
t) Aquelles facultats resolutòries que la legislació de l’Estat o la comunitat autònoma
assignin al municipi sense concretar l’òrgan i aquelles que la legislació assigni
expressament a l’Alcaldia com a delegables i no hagin estat objecte de delegació en
cap regidor o regidora.
SEGON. Les competències delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern
Local d’acord amb el que preveuen els articles 34 del ROM, 23.2 de la Llei de bases
del règim local i demés preceptes concordants, i en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, no sent 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, s’haurà de fer constar aquesta circumstància.
Els acords que s’adoptin per delegació, que seran immediatament executius i
presumptament legítims, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la
competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la
delegació.

Durant els períodes de vacances de Nadal i estiu en què no hi hagi previstes
sessions ordinàries de la Junta de Govern, les competències a què fa referència
aquest Decret es consideraran automàticament avocades a favor d’aquesta Alcaldia.
TERCER. Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de l’Ajuntament i publicar-lo
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’edictes municipal.”

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
3. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PERIODICITAT DE
LES SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT.
Relació de fets
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig, convocades
mitjançant Reial decret 233/2015, de data 30 de març, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb
l’article 26 a) del Reglament Orgànic Municipal, a l’establiment de la
periodicitat de les sessions del Ple.
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 130, 131 i 132 del
Reglament Orgànic Municipal, el Ple, que segons la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, pot celebrar sessions ordinàries o
extraordinàries, celebrarà en tot cas les sessions ordinàries amb periodicitat
mensual.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l’article 46.2.a) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i amb l’art. 26.a) del
ROM, d’establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació que es
celebraran amb caràcter ordinari, tindran lloc el primer dilluns, no festiu, de
cada mes, a les 18:00 hores, en el Saló de Plens de l’Ajuntament, o lloc
habilitat a l’efecte.

SEGON. Aprovar la proposta de calendari de les sessions ordinàries del Ple
per a l’any 2015 següent:

Presentació
d’expedients a
Secretaria
per a CI

Sessió
Comissions
Convocatòria
Informatives
Comissions
Informatives Presentació
mocions

Presentació Convocatòria
Ple
proposicions
de l’Alcaldia
per a Ple

Sessió de
Ple

Convocatòria Sessió Junta
Junta de
de Portaveus
Portaveus
15/07/2015
26/08/2015
23/09/2015
21/10/2015
09/12/2015

16/07/2015
27/08/2015
24/09/2015
22/10/2015
10/12/2015

20/07/2015
31/08/2015
28/09/2015
26/10/2015
14/12/2015

22/07/2015
02/09/2015
30/09/2015
28/10/2015
16/12/2015

23/07/2015
03/09/2015
01/10/2015
29/10/2015
17/12/2015

27/07/2015
07/09/2015
05/10/2015
02/11/2015
21/12/2015

TERCER. Facultar la senyora alcaldessa per suspendre la celebració del Ple
ordinari del mes d’agost, com a conseqüència del període vacacional, quan
això no perjudiqui la gestió dels assumptes municipals, així com per a
posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple dins del
mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs
en un període vacacional.
QUART. Comunicar aquest acord a tots els regidors afectats i als caps dels
diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i a l’efecte que
correspongui.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un
total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP).
4. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PERIODICITAT DE
LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Relació de fets
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig, convocades
mitjançant Reial decret 233/2015, de data 30 de març, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el
Reglament Orgànic Municipal, a l’establiment de la nova organització
municipal i, en particular, a la constitució de la Junta de Govern Local, en

exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, reconeix a aquesta
Entitat.
Atès que mitjançant el Decret de l’Alcaldia núm. 491/11, de 17 de juny, es
varen designar els membres que integraran la Junta de Govern Local.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de
l’esmentada Llei 7/1985, en concordança amb les previsions de la legislació
autonòmica de règim local contingudes en l’art. 54.1 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i demés legislació complementària, en aquest municipi
és obligatòria la constitució de la Junta de Govern Local, per tenir una
població de dret superior a 5.000 habitants.
Fonaments de dret
Vist l’art. 26.a) del Reglament Orgànic Municipal, d’establiment de la
periodicitat de les sessions ordinàries del Junta de Govern Local, i els articles.
74 i 75 del mateix.
Per tot això, i de conformitat amb el que disposa l’art. 153 del Reglament
Orgànic Municipal, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions amb una
periodicitat setmanal, els dimarts no festius de cada mes de l’any, a les 9:30
hores, a les dependències de l’Ajuntament, Sala d’Alcaldia, prèvia
convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia.

SEGON. Facultar la Sra. alcaldessa per suspendre la celebració de les
sessions de la Junta de Govern Local del mes d’agost i per alterar les que
coincideixin amb Setmana Santa i Nadal, com a conseqüència dels períodes
de vacances, sempre que no es perjudiqui la gestió dels assumptes
municipals, així com per posposar o avançar la celebració de les sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local dins de la mateixa setmana de la seva
celebració, quan el dia fixat sigui festiu o quan no sigui possible la seva
celebració en el dia fixat per raons de força major.
La competència bàsica de la Junta de Govern Local és donar assistència i
assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.

TERCER. Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats i als caps
dels diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i a l’efecte que
correspongui.”
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Expedients a Secretaria (Dijous abans 11 hores)
Convocatòria JGL (Divendres)
JGL (Dimarts)

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (6), PSC, (5), ERC (4), C’s (2), SOM VNG (2) i
PP (1) = 20 vots
Abstencions: CUP = 5 vots
5. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ
DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS, DESIGNACIÓ DE
PORTAVEUS I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.

L’art. 73.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRVRL),
en concordança amb l’art. 23 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals (ROF), estableix que als efectes de la
seva actuació corporativa els membres de les Corporacions Locals es
constituiran en grups polítics en la forma i amb els drets i obligacions que
s’estableixin, a excepció d’aquells que no s’integrin en el grup polític que
constitueixi la formació electoral per la que foren elegits o que abandonin el
seu grup de procedència, que tindran la consideració de membres no adscrits.
Atès que d’acord amb el que disposen els arts. 24 i 25 del ROF, els grups
polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit a la Presidència, subscrit per tots
els seus integrants, que es presentarà a la Secretaria General de la Corporació
durant els cinc dies hàbils següents a la constitució de la Corporació, donantne compte al Ple la presidenta en la primera sessió que es celebri, un cop
esgotat el termini de presentació dels escrits.
Atès el que disposen els articles 76 i ss. del Reglament Orgànic Municipal
sobre la composició, atribucions, funcions i règim de funcionament de la Junta
de Portaveus.
Atesos els escrits presentats davant la Secretaria General per part dels
membres de la Corporació i d’acord amb la legislació més amunt esmentada.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. DONAR COMPTE de la Constitució dels Grups Municipals i de la
designació dels respectius portaveus d’acord amb el següent:
1. GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Membres del grup:
− Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA
− Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO
− Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA
− Sr. GERARD FIGUERAS I ALBÀ
− Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN
− Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL
Portaveu: Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO

2. GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Membres del grup:
− Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
− Sra. TERESA LLORENS CARBONELL
− Sr. GERARD LLOBET SÁNCHEZ
− Sr. JOAN MARTORELL I MASÓ
− Sra. GISELA VARGAS REYES
Portaveu: Sra. TERESA LLLORENS CARBONELL
3. GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
Membres del grup:
− Sr. JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT
− Sr. RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO
− Sra. MARTA JOFRA SORA
− Sr. JOSEP ASENSIO ALBÀ
− Sra. BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA
Portaveu: Sr. JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT
4. GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Membres del grup:
− Sra. QUETI VINYALS FLORENCIANO
− Sr. JORDI MEDINA ALSINA
− Sra. OLGA ARNAU SANABRA
− Sra. ADELAIDA MOYA TAULÉS
Portaveu: Sra. QUETI VINYALS FLORENCIANO
5. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-VILANOVA I LA GELTRÚ C’S
Membres del grup:
− Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN
− Sra. CARMEN REINA PADILLA
Portaveu: Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN

6. GRUP MUNICIPAL DE SOM VNG
Membres del grup:
− Sr. ENVER AZNAR MÉNDEZ
− Sra. DEBORAH EDITH ZIMMERMAN MILEGUIR
Portaveu: Sr. ENVER AZNAR MÉNDEZ
7. GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
Membres del grup:
− Sr. CARLOS REMACHA LÓPEZ
Portaveu: Sr. CARLOS REMACHA LÓPEZ
SEGON. DISPOSAR que, d’acord amb el que preveu l’art. 76 del ROM, la
Junta de Portaveus estarà formada pel següents membres:
Presidenta
− Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA, Alcaldessa
Vocals
− Sr. Juan Luis Ruíz López (portaveu del Govern)
− Sra. Glòria Garcia i Prieto (portaveu del Grup Municipal de CIU)
− Sra. Teresa LLorens i Carbonell (portaveu del Grup Municipal Socialista)
− Sr. Josep Maria Domènech i Gibert (portaveu del Grup Municipal de la
CUP)
− Sra. Queti Vinyals i Florenciano (portaveu del Grup Municipal d’ERC)
− Sr. Francisco Álvarez Marín (portaveu del Grup Municipal de C’s)
− Sr. Enver Aznar Méndez (portaveu del Grup Municipal de Som VNG)
− Sr. Carlos Remacha López (portaveu del Grup Municipal del PP)
TERCER. INICIAR els tràmits necessaris per tal d’adequar l’art. 76 del ROM
als efectes de preveure la figura del portaveu del Govern en la formació de la
Junta de Portaveus.
QUART. NOTIFICAR aquest acord als membres de la corporació i grups
municipals interessats.”

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un
total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP).
6. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU,
DENOMINACIÓ I ATRIBUCIONS DE
INFORMATIVES.

DE LA CREACIÓ,
LES COMISSIONS

Un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals, convocades
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou
Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, resulta necessari
procedir a la creació i composició de les Comissions Informatives de caràcter
permanent, d’acord amb el que disposen l’article 60.3 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i els articles 57 i següents del Reglament Orgànic
Municipal, amb l’objecte de dotar l’Ajuntament d’òrgans complementaris de
participació i control de caràcter assessor, a fi de fer efectiu el dret que l’article
20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
en la seva redacció actual, atorga a tots els Grups Municipals integrants de la
Corporació.
Atès que de conformitat amb el que disposa aquesta normativa, correspon al
Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes
Comissions Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de
permanència, per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament,
com quan neixin amb caràcter temporal a fi de tractar de temes específics.
Atès que segons aquest precepte legal, aquestes Comissions han d’estar
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen
part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest
Ajuntament, tenint tots ells dret a participar-hi.
Atès que en l’article 60.5, en concordança amb l’article 58.3 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, es poden constituir Comissions
Informatives en les que tots els Grups tinguin el mateix nombre de membres,
sempre que en les seves votacions s’apliqui el sistema de vot ponderat.
Per tot això, de conformitat amb el que disposa 60 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i els articles 57 i següents del Reglament Orgànic
Municipal, en concordança amb els articles 123 i següents del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en tot allò

que no s’oposi, contradigui o sigui incompatible amb els anteriors, aquest Ple
de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. CREACIÓ I DENOMINACIÓ.- CREAR les Comissions Informatives
de caràcter permanent següents, així com l’adscripció de les diferents àrees a
les referides comissions:
1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
Àrees que s’adscriuen:
− ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ
o Regidoria de Comunicació, Participació i
Cooperació, Govern Obert i Descentralització
 COMUNICACIÓ
 PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS
 COOPERACIÓ
 GOVERN OBERT
 DESCENTRALITZACIÓ

Agermanaments,

ENS ADSCRITS A L’ÀREA
 Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM (ICVSAM)
ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS ÀREA
 Consorci de comunicació local
 Consorci per a la gestió del servei de televisió digital local
pública del Garraf
CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA
 Gestió de centres cívics
 Gestió del bar del centre cívic del Tacó
 Gestió del bar del centre cívic La Collada
− ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
o Regidoria de Cultura, Convivència i Equitat
 CULTURA
 CONVIVÈNCIA I EQUITAT
 POLITICA LINGÜÍSTICA
o Regidoria d’Educació
 EDUCACIÓ

o Regidoria de Joventut, Gent Gran, Infància i Adolescència i Esports
 JOVENTUT
 GENT GRAN
 INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
 ESPORTS
o Regidoria de Serveis Socials i Salut
 SERVEIS SOCIALS
 SALUT
ENS ADSCRITS A L’ÀREA
 Organisme Autònom de Patrimoni “Víctor Balaguer”
 Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET)
ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS
 Mancomunitat TEGAR Garraf
 Consorci de Serveis a les Persones
 Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf
 Consorci Sanitari del Garraf
 Consorci Normalització Lingüística
 Consorci transversal Xarxa d’Activitats Culturals
CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA
 Menjador social de Can Pahissa
 Servei d’acolliment residencial d’urgència
 Servei de suport (psicològic) a Serveis Socials
 Supervisió professionals EBAS de Serveis Socials
 Gestió Centres Oberts
 Pla de drogues
 Servei de mediació
 Servei d’atenció psicològica
 Consergeria i petit manteniment instal·lacions esportives
 Manteniment instal·lacions esportives
 Concessió Parc del Garraf
 Concessió Esportiu La Piscina
 Concessió bar Pavelló Garraf
 Concessió bar Pavelló Esportiu Municipal
 Servei taquillatge Teatre Principial i Auditori (pendent licitació)
 Serveis tècnics escènics llums i so (pendent licitació)
 Contracte de manteniment de baixa tensió de l’ECMMMM
 Contracte de gestió de les Llars d’Infants Municipals
o Regidoria responsable de relacions amb la Mancomunitat TEGAR

2. COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I
INNOVACIÓ.
Àrea que s’adscriu:
− ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
o Regidoria de Promoció Econòmica i Projecció Exterior
 PROMOCIÓ ECONÒMICA I PROJECCIÓ EXTERIOR
o Regidoria d’Ocupació
 OCUPACIÓ
o Regidoria d’Innovació
 INNOVACIÓ
ENS ADSCRITS A L’ÀREA
 Entitat Pública Empresarial Local “NEÀPOLIS”
 Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM)
ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS ÀREA
 Consorci de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf
(NODE)
CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA
 Socorrisme platges
 Concessió xiringuitos platja
3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I
HISENDA.
Àrees que s’adscriuen:
− ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
 SECRETARIA GENERAL
 GABINET D’ALCALDIA I PROTOCOL
 ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
ENS ADSCRITS A L’ÀREA
 Funerària Vilanova, SAM
CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA
 Contracte defensa jurídica

− ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA
o Regidoria de Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat
 RECURSOS HUMANS
 INTERVENCIÓ
 TRESORERIA
 SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA
o Regidoria responsable de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC)
 TIC
CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA
 Servei retirada vehicles dipòsit
 Rènting vehicles policia local
 Servei manteniment extintors
 Servei manteniment calefacció i climatització
 Neteja edificis municipals
 Subministrament material d’oficina, consumibles i paper
 Servei vigilància i recepció Ajuntament
 Servei manteniment portes automàtiques
 Servei de telecomunicacions
 Manteniment xarxa informàtica
 Servei de telefonia
 Servei d’assegurances
 Servei subministrament roba Policia local
 Manteniment sistema de gestió QMATIC
4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ.
Àrea que s’adscriu:
− ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ
o Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient
 URBANISME
 HABITATGE
 MEDI AMBIENT
o Regidoria de Mobilitat, Serveis Viaris i Projectes i Obres
 MOBILITAT
 SERVEIS VIARIS
 PROJECTES I OBRES

ENS ADSCRITS A L’ÀREA
 Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM (Serveis Viaris)
 Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM (Serveis
Viaris)
ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS
 Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector 2.8 de
l’Eixample Nord (Urbanisme)
 Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf (Medi Ambient)
 Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (Serveis
Viaris)
 Mancomunitat intermunicipal Penedès-Garraf (Serveis Viaris)
CONTRACTES ADSCRITS A L’ÀREA
 Neteja viària (Serveis Viaris)
 Transport públic urbà (Serveis Viaris)
 Jardineria zona A i B (Serveis Viaris)
 Serveis de manteniment enllumenat públic (Serveis Viaris)
 Inspecció baixa tensió (Serveis Viaris)
 Concessió quiosc i golf parc Ribes Roges (Serveis Viaris)
 Concessió quiosc parc Quadra d’Enveja (Serveis Viaris)
 Concessió quiosc parc Gumà i Ferran (Serveis Viaris)
 Concessió quioscos premsa Rambla Principal (Serveis Viaris)
 Concessió quiosc Plaça Xoriguer (Serveis Viaris)
 Servei de retirada de residus urbans (Serveis Viaris)
SEGON. COMPOSICIÓ.- DISPOSAR que les Comissions Informatives
estaran integrades pels membres següents:
1. COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
 PRESIDENT:
L’alcaldessa o regidor/a en qui delegui.
 VICE-PRESIDENT:
..............
 VOCALS:
− 1 representant del Grup Municipal de CiU (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal Socialista (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal de la CUP (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal d’ERC (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal de C’s (titular i suplent)

− 1 representant del Grup Municipal de Som VNG (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal del PP (titular i suplent)
 SECRETARI:
− Un lletrat per delegació del secretari general.
2. COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I
INNOVACIÓ
 PRESIDENT:
L’alcaldessa o regidor/a en qui delegui.
 VICE-PRESIDENT:
..............
 VOCALS:
− 1 representant del Grup Municipal de CiU (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal Socialista (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal de la CUP (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal d’ERC (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal de C’s (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal de Som VNG (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal del PP (titular i suplent)
 SECRETARI:
− Un lletrat per delegació del secretari general.
3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I
HISENDA
 PRESIDENT:
L’alcaldessa o regidor/a en qui delegui.
 VICE-PRESIDENT:
..............
 VOCALS:
− 1 representant del Grup Municipal de CiU (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal Socialista (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal de la CUP (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal d’ERC (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal de C’s (titular i suplent)

− 1 representant del Grup Municipal de Som VNG (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal del PP (titular i suplent)
 SECRETARI:
− Un lletrat per delegació del secretari general.
4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ
 PRESIDENT:
L’alcaldessa o regidor/a en qui delegui.
 VICE-PRESIDENT:
..............
 VOCALS:
− 1 representant del Grup Municipal de CiU (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal Socialista (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal de la CUP (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal d’ERC (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal de C’s (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal de Som VNG (titular i suplent)
− 1 representant del Grup Municipal del PP (titular i suplent)
 SECRETARI:
− Un lletrat per delegació del secretari general.
A les diferents comissions informatives també hi podran assistir, amb veu però
sense vot, cada un dels regidors i regidores delegats dels serveis adscrits a
les mateixes, segons l’acord primer.
TERCER. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.- La Comissió Informativa de
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda assumirà les competències que l’article
116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en
concordança amb l’article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de les hisendes locals, atribueix a la
Comissió Especial de Comptes, constituint-se per a exercir aquestes funcions,
en COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
QUART. FUNCIONS.- DISPOSAR que les funcions d'aquestes Comissions
Informatives de caràcter permanent seran les previstes a l’article 60 del ROM,
i s’hi hauran de sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen els assumptes que

s’elevin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local, en el cas que
aquesta actuï per delegació del Ple. Pel que fa a la Comissió Especial de
Comptes, s’hi haurà de sotmetre el Compte General de la Corporació.
A efectes del control i seguiment de la gestió dels òrgans als que fa referència
l’article 78 del ROM, es reconeix el dret de tots els regidors i regidores
membres de les Comissions Informatives, a poder consultar, directament i
personalment, sense necessitat de prèvia autorització, els llibres de
resolucions de l’Alcaldia i els llibres d'actes de la Junta de Govern Local,
custodiats a la Secretaria General de la Corporació.
CINQUÈ. PERIODICITAT.- DISPOSAR que a excepció de l'Especial de
Comptes, que es regirà pel que preveu l’article 67 del ROM, les Comissions
Informatives celebraran reunions ordinàries d'acord amb el règim de sessions
següent:
− COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
Periodicitat: mensual
Dia de la setmana: dilluns anterior a la sessió de Ple
Hora: 19h
− COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I
INNOVACIÓ
Periodicitat: mensual
Dia de la setmana: dilluns anterior a la sessió de Ple
Hora: 17h.
− COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I
HISENDA
Periodicitat: mensual
Dia de la setmana: dilluns anterior a la sessió de Ple
Hora:18h.
− COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ
Periodicitat: setmanal
Dia de la setmana: dilluns
Hora: 9h.
SISÈ. RÈGIM JURÌDIC.- Els membres de les comissions informatives
permanents seran designats pels diferents grups polítics que formen part de la
Corporació. El nombre de membres és igual a cada grup, aplicant-se el
sistema de vot ponderat.

Un cop determinat el nombre, denominació i composició de les comissions
informatives permanents, l’alcaldessa, mitjançant Decret, procedirà a efectuar
els nomenaments dels presidents delegats que consideri oportuns, i a
adscriure els regidors que hagin de ser els seus vocals, prèvia proposta
efectuada per escrit per cadascun dels grups polítics municipals, a través del
seu portaveu, que tindrà caràcter vinculant.
A aquests efectes, cada grup, dins dels deu dies següents a la celebració de
la sessió plenària en què es determini el nombre, denominació i composició de
les comissions informatives permanents, elevarà escrit a l’Alcaldia proposant
el nom o noms dels seus representants en cada comissió informativa, i els
dels seus respectius suplents, per tal que l’Alcaldia els nomeni en el termini de
10 dies comptats des de la finalització del termini de proposta.
Si dins d’aquest termini algun grup no ha comunicat la seva decisió,
s’entendran designats, en funció del nombre de representants que els
corresponguin en cada comissió, els regidors i regidores que figurin en la seva
llista electoral, pel seu ordre, els quals actuaran com a vocals de totes les
comissions informatives en representació del seu grup, fins que el portaveu
d’aquest acompleixi el previst en el paràgraf anterior.
SETÈ. COMUNICAR aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals,
fent-los constar que hauran de designar els seus representants en cada
Comissió, i notificar la seva decisió a la Secretaria General d’aquesta
Corporació dins del termini de DEU (10) DIES, a comptar des de l’adopció
d’aquest acord, quedant facultada la senyora alcaldessa per procedir al seu
nomenament mitjançant Decret, d’acord amb el que preveu el ROM.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (6), PSC (5), ERC (4), SOM VNG (2) i PP (1) =
18 vots
Abstencions: CUP (5) i C’s (2) = 7 vots
7. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CARÀCTER ESPECÍFIC PER A
L’ELABORACIÓ DEL NOU POUM DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Relació de fets
I.- El Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió del 30 de març del 2012, va
acordar iniciar els tràmits per a la creació d’una Comissió de Seguiment dels

treballs de redacció del nou POUM, establir el programa de participació
ciutadana i fer-ne el seguiment de la seva aplicació.
II.- Des del mes de setembre del 2012 fins a la data es van celebrar cinc
reunions d’aquest grup de treball i es va establir una reunió mensual com a
periodicitat de referència. En la primera sessió de treball, a proposta de
l’alcaldessa, va ser debatut i convingut, entre d’altres, el fet que
s’incorporarien a la Comissió persones alienes al Consistori i a l’organització
municipal, una per grup municipal que, en funció del seu perfil professional o
experiència, poguessin fer aportacions en qualitat d’assessors, així com que
aquesta Comissió, a més dels temes de participació, tractaria, sotmetria a
debat i es posicionaria en relació amb tots els temes relatius a la formulació
del POUM.
III.- Ambdues qüestions restaven pendents, tal com s’informà en una de les
sessions hagudes de la Comissió, de la creació formal de la mateixa, el
nomenament dels membres que l’han de constituir, i que les funcions que ha
d’exercir fossin objecte d’un acord de Ple de l’Ajuntament, sens perjudici que,
mentrestant, s’anés avançant en les tasques que hom s’havia proposat. En la
darrera reunió, celebrada el 28.2.2013, s’informà, així mateix, que la
naturalesa de la comissió seria, probablement, la d’una Comissió Informativa
Especial, d’acord amb el ROM.
IV.- A l’efecte de la constitució formal d’aquesta Comissió, i arran de la
consulta d’un dels seus participants sobre possibles causes d’incompatibilitat
dels seus membres, es va sol·licitar un informe jurídic, que va ser emès per la
Secretaria General, de forma conjunta amb els Serveis Jurídics, en el que es
va concloure, entre d’altres, que la Comissió de seguiment del POUM
constituïda fins llavors no s’ajustava a la normativa vigent i es proposava la
creació d’una Comissió Informativa especial de Planificació formada
íntegrament pels regidors electes en la que podrien assistir assessors dels
grups municipals, independentment de la seva adscripció professional.
V.- De conformitat amb això, i atesa la importància i transcendència que tindrà
el futur POUM en la vida de la ciutat i el seu desenvolupament en els propers
anys, en data 6 de maig de 2013 el Ple de l’Ajuntament va acordar constituir
una Comissió Informativa de caràcter específic amb l’objecte d’analitzar i
dictaminar la proposta d’aprovació del nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal. Aquesta Comissió ha anat desplegant al llarg d’aquest temps les
seves funcions, de manera que un cop celebrades les eleccions municipals el
passat 24 de maig de 2015 i constituït el nou Ajuntament en sessió plenària de
13 de juny de 2015, procedeix donar continuïtat a les actuacions encaminades
a l’anàlisi, estudi i proposta d’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística

Municipal de Vilanova i la Geltrú, mitjançant la nova constitució d’aquesta
mateixa Comissió Informativa de caràcter específic per al present mandat
municipal 2015-2019.
Fonaments de dret
De conformitat amb allò que estableixen els articles 20 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de bases del règim local; l’article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 26
d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya; l’article 59 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple
municipal el 3 de novembre de 2008, i demés normativa concordant, aquest
Ple l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Constituir una Comissió Informativa de caràcter específic per
estudiar, informar i dictaminar el projecte del nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Vilanova i la Geltrú, així com del Programa de Participació.
SEGON. Disposar que aquesta comissió estarà formada per un representant
de cada grup polític amb representació municipal, i podran assistir a les seves
sessions acompanyats cada un d’un únic assessor, que podrà variar en funció
dels continguts a tractar en cada sessió, el qual podrà intervenir amb veu però
sense dret a vot.
Les votacions es faran pel sistema de vot ponderat, de manera que el vot de
cada membre computarà segons la representació del seu grup polític al Ple de
l’Ajuntament.
L’adscripció concreta dels membres de cada grup que hagin de formar part de
la Comissió es realitzarà per escrit del portaveu del respectiu grup dirigit a
l’Alcaldessa. El/la regidor/a designat/ada inicialment com a membre de la
Comissió Informativa podrà ser substituït de forma automàtica per qualsevol
altre membre del grup municipal al qual pertanyi.
Actuarà com a presidenta de la Comissió Informativa l’alcaldessa, si bé podrà
delegar la presidència en qualsevol membre de la Corporació a proposta de la
pròpia Comissió. El secretari ho serà el de la Corporació o funcionari en qui
delegui.
TERCER. Disposar que la periodicitat de les sessions ordinàries s’establirà
per Decret d’Alcaldia.

QUART. Aquesta Comissió Informativa, atès el seu caràcter específic i
l’objecte pel qual es crea, no tindrà caràcter públic, i tots els seus membres i
d’altres persones que hi participin restaran obligats a guardar confidencialitat
dels assumptes que es tractin, per analogia amb allò que estableix la
Disposició Addicional 13ª del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que
aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
CINQUÈ. Disposar que aquesta Comissió Informativa es dissoldrà
automàticament una vegada el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
hagi adquirit plena executivitat amb la corresponent publicació al DOGC o, si
escau, a la finalització del present mandat municipal 2015-2019.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un
total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP).
8. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES RETRIBUCIONS I
ASSIGNACIONS DELS MEMBRES ELECTES I DELS GRUPS
MUNICIPALS.
Un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals, convocades
mitjançant Reial decret 233/2015, de 30 de març, constituït el nou Ajuntament
derivat del seu resultat el dia 13 de juny, i establert el nou Cartipàs Municipal,
resulta indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels
membres electes d'aquesta Corporació.
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), en concordança amb
l'article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb els articles 80 i
següents del ROM, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de
percebre retribucions per a l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin
en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre
indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la
Corporació, en concepte d'assistències, per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part i, també, a ser
indemnitzats per les despeses efectives realitzades en l’exercici del càrrec.
Atès l’art. 75 bis LRBRL, incorporat per la LRSAL, que regula el límit màxim de
les retribucions dels membres de les Corporacions locals, en concordança
amb la Disposició Addicional 90 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014.

Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. ESTABLIR la retribució anual per als membres de la Corporació
local que exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb
efectes de la data del seu nomenament, d’acord amb el següent:
−
−
−
−

Alcaldessa
Tinent/a d’Alcalde
President/es àrees
Regidors/ores delegats/ades

57.598,94 € (brut anual)
50.946,98 € (brut anual)
50.946,98 € (brut anual)
50.946,98 € (brut anual)

La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la d’altres
retribucions a càrrec dels pressupostos de les administracions públiques i dels
ens, organismes i empreses dependents, així com amb el desenvolupament
d’altres activitats en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
SEGON. ESTABLIR que les referides retribucions es reduiran en la proporció
corresponent en el cas d’aquells membres electes que exerceixin el seu càrrec
en règim de dedicació parcial, que serà concretat mitjançant Decret d’Alcaldia,
tenint en compte que en el present mandat hi haurà 2 regidors/ores
delegats/ades en règim de dedicació exclusiva, 2 regidores en règim de
dedicació parcial del 80% i 3 regidors/ores en règim de dedicació parcial del
50%.
En el cas dels membres en règim de dedicació parcial, la percepció
d’aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l’art. 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
TERCER. ESTABLIR, amb efectes del 13 de juny de 2015, data de constitució
d’aquest Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació que no
exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva, el règim
d’indemnitzacions següent:
Per assistència a les sessions plenàries de la Corporació:
460 €
Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local:
200 €
Per assistència a les comissions informatives de caràcter permanent:200 €
Per assistència a la Junta de Portaveus:
200 €
Per assistència als Consells d’administració
(o òrgans anàlegs dels ens municipals):
200 €
− Per assistència a les Juntes Generals de societats municipals:
200 €

−
−
−
−
−

Les referides indemnitzacions es percebran en la quantia màxima de 7.920 €
anuals i d’acord amb la disponibilitat pressupostària, tenint en compte que les
quantitats a percebre mensualment no podran superar 1/12 part del total anual
(660 €), excepte el mes de desembre, en el que es regularitzarà tenint en
compte el topall anual, d’acord amb el règim establert en la 28a base
d’execució del pressupost municipal.
QUART. ESTABLIR, amb efectes del 13 de juny de 2015, data de constitució
d’aquest Ajuntament, la següent dotació econòmica a favor dels diferents
Grups Polítics Municipals:
− Assignació mensual per cada regidor electe
− Assignació mensual per cada Grup Polític Municipal
Grup polític
CIU
PSC
CUP
ERC
C’s
SOM VNG
PP

160,38 €
823,76 €

Assignació mensual
1.786,04 €
1.625,66 €
1.625,66 €
1.465,28 €
1.144,52 €
1.144,52 €
984,14 €

Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de
personal de qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns
que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial i serà objecte d’una
comptabilitat específica que els Grups polítics posaran a disposició del Ple de
la Corporació quan aquest ho sol·liciti en els termes previstos en la legislació
vigent.
CINQUÈ. ESTABLIR a favor dels membres de la Corporació el dret a ser
indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec,
prèvia la seva acreditació documental.
SISÈ. NOTIFICAR aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Politics
Municipals i al regidors/ores afectats. Aquest acord es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província, al Tauler d’Edictes i a la pàgina web municipal, en
compliment de la Llei de transparència.”

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (6), PSC (5), C’s (2) i PP (1) = 14 vots
Vots en contra: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots
Abstencions: ERC = 4 vots
9. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DETERMINACIÓ
DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL
PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA.
Un cop celebrades el passat dia 24 de maig les Eleccions Locals, convocades
mitjançant Reial decret 233/2015, de 30 de març, i constituït el nou
Ajuntament derivat del seu resultat el dia 13 de juny, i de conformitat amb el
que disposen els arts. 104 i 104 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, en concordança amb els arts. 304.1 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local, i amb l’art. 12 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per la
Llei 7/2007 de 12 d’abril, , resulta necessari procedir a la determinació del
nombre, característiques i retribucions del personal eventual d’aquest
Ajuntament, per al seu posterior nomenament mitjançant Decret d’Alcaldia:
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. DETERMINAR el nombre, característiques i retribucions del
personal eventual d’aquest Ajuntament en els termes següents:
nombre denominació
1
1
1
1
1
1
2
2
1

Assessor- Coordinador
Àrea de Territori i
Espai Urbà
Assessor PSC
Assessor ERC
Assessor CIU
Assessor CIU
Assessor CUP
Assessors C’s
Assessors SOM VNG
Assessor PP

règim

Retribucions
brutes/anual

Ordinari

55.721,78 €

Ordinari
Ordinari
Ordinari
Mitja jornada
Mitja jornada
Mitja jornada
Mitja jornada
Mitja jornada

41.996,01 €
30.542,55 €
27.997,48 €
12.559,40 €
12.559,40 €
25.120,76 € (2)
25.120,76 € (2)
12.559,40 €

Cost Seguretat
Social
14.085,12 €
13.669,80 €
9.940,29 €
9.111,98 €
4.087,55 €
4.087,55 €
8.175,73 € (2)
8.175,73 € (2)
4.087,55 €

SEGON. La dedicació del personal amb règim ordinari implicarà el compliment
de la jornada laboral ordinària de la resta del personal municipal i la

incompatibilitat per a la percepció d’hores extraordinàries, havent d’estar a
disposició de la Corporació en qualsevol moment en què sigui requerit per a
això.
La dedicació parcial comportarà el compliment d’una jornada laboral del 50%
de la jornada completa i estar a disposició de la Corporació en qualsevol
moment en què sigui requerit. Comportarà també que el desenvolupament
d’aquest lloc de treball sigui compatible amb una altra activitat en el sector
públic o privat prèvia concessió de la corresponent autorització de
compatibilitat.
TERCER. Notificar aquest acord als grups municipals i a les persones
interessades.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (6), PSC (5), C’s (2) i PP (1) = 14 vots
Vots en contra: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots
Abstencions: ERC = 5 vots
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 19 hores, de la
qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari
general.

