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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE GENER DE
2022
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Identificació de la sessió:
Núm. PLE2022000001
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 26 de gener de 2022
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 19:48 h
Lloc: Sala de Plens
https://www.youtube.com/watch?v=LJrcEboMUV8
Compareixen per a celebrar la sessió d’Ajuntament Ple, sota la presidència de
l’Il·lma. Sra. Alcaldessa:
 Sra. Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa-Presidenta, Regidora de Recursos
Humans, Comunicació i Imatge, Urbanisme, Habitatge i Benestar Social. Grup
Municipal ERC.
 Sr. Josep Marti i Cano, primer Tinent d'Alcaldia, Regidor de Serveis Municipals i
Via Pública, Esports, Educació i Seguretat Ciutadana. Grup Municipal ERC.
 Sra. Sílvia Oliveras i Giralt, tercera Tinent d'Alcaldia, Regidora de Participació
Ciutadana, Turisme i Comerç i Igualtat. Grup Municipal ERC.
 Sr. Jordi Palma i Sànchez, Regidor d'Administració i Cultura. Grup Municipal ERC.
 Sra. Gisela Pascual i Muñoz, quarta Tinent d'Alcaldia. Regidora de Medi Ambient i
Joventut. Grup Municipal ERC.
 Sra. Míriam Rubio i Molina, segona Tinent d'Alcaldia, Regidora d'Hisenda, Gent
Gran i Salut. Grup Municipal PSC.
 Sra. Gina Serra i Insua. Grup Municipal SVC eC.
 Sra. M. del Carmen Jiménez i Fernàndez, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Daniel Mauriz i Vidal, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sra. Silvia Vila i Lopez, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, Grup Municipal JUNTS xSVC.
 Sra. Eulalia Sarda i Bonvehi, Grup Municipal JUNTS xSVC.
Ha excusat la seva presència:
 Sra. Isabel Pérez i Estrada, Regidora de Promoció Econòmica i Ocupació. Grup
Municipal PSC.
Assisteix com a Secretari el Sr. Manel Martínez i Mira i com a Interventor accidental el
Sr. Antoni Coll i Giménez
Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari accidental ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es
pugui iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
La Sra. Alcaldessa dóna la benvinguda als assistents: regidors, regidores, interventor, secretari i
públic assistent a la sala i també pel canal de Youtube de l’Ajuntament donant la sessió del Ple
ordinari de 26 gener de 2022 per començada.
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La Sra. Delgado també excusa l’assistència de la regidora del PSC, la Sra. Isabel Pérez.
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L'ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR
1.1.- Aprovació de l'acta del Ple ordinari de 29 de desembre de 2021
Passat aquest punt a votació es aprovat per Majoria Absoluta del seus assistents
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A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Abstenció:
Grup Municipal JUNTS x SVC.
2.- DESPATX D'OFICI
No hi ha hagut intervencions en aquest punt.
3.- ALCALDIA
3.1.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. REGIDORA NA GINA SERRA I INSUA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dia 20 de desembre de 2021, mitjançant registre d’entrada E2021013130, es
presenta escrit de renúncia al càrrec de regidor per part del Sr. En Joan Baptista Costa
i Blázquez.
En data 24 de desembre de 2021, la Comissió Informativa dictamina sobre la presa de
coneixement per part del Ple de la Corporació de la renúncia del Sr. regidor En Joan
Baptista Costa i Blázquez.
En data 29 de desembre de 2021, el Ple de la Corporació pren coneixement de la
renúncia del Sr. regidor En Joan Baptista Costa i Blázquez.
En data 4 de gener de 2022 es rep, per part de la Junta Electoral Central, l’ofici
mitjançant el qual l’Ajuntament remet la notificació de l’acord del Ple de 29 de
desembre de 2021, acordant la renúncia del senyor Joan Baptista Costa Blázquez com
a regidor de l'ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, en representació del grup
municipal Sant Vicenç de Castellet - En Comú Guanyem, perquè per part de la Junta
Electoral es designi la persona que hagi de substituir-lo, d'acord amb la llista de la
candidatura presentada pel partit Sant Vicenç de Castellet - En Comú Guanyem en les
últimes eleccions municipals de data 26 de maig de 2019, i publicada en el BOP de
data 30 d'abril de 2019.
En data 13 de gener de 2022, s’emet credencial, per part de la Junta Electoral Central,
en la qual es designa la Sra. Na Gina Serra i Insua regidora de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet.
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En data 17 de gener de 2022 es tramet a la Sra. Regidora, mitjançant ofici, la
credencial emesa per la Junta Electoral Central i els corresponents models de
declaració d’interessos, activitats i incompatibilitats. La Sra. Na Gina Serra i Insua
presenta les esmentades declaracions d’interessos, activitats i incompatibilitats a la
Secretaria de l’Ajuntament.
FONAMENTS DE DRET
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L'article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, del Règim Electoral
General.
L'article 9 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre.
L'article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a
presa de possessió de càrrecs o funcions públiques.
La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
substitució de càrrecs representatius locals.

Vist quan antecedeix i de conformitat amb el que disposa l’article 9.4 del Reial decret
2568/1986,
S’ACORDA
Acceptar la presa de possessió del càrrec de Regidora d’aquest Ajuntament de la Sra.
Na Gina Serra i Insua, en substitució del Sr. En Joan Baptista Costa i Blázquez.
En compliment de la legislació vigent i de conformitat amb l’article 1 del Reial Decret
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per la pressa de possessió de càrrecs o
funcions públiques, la Sra. Alcaldessa passa a preguntar a la Sra. Na Gina Serra i
Insua:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet amb lleialtat al Rei,
i guardar i fer guardar la Constitució, com norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?”
Un cop acceptat el jurament o promesa, la Sra. Alcaldessa expressa a la Sra. Regidora
que queda possessionada en el citat càrrec i en l’exercici dels seus drets i amb
assumpció de les obligacions inherents al mateix.
Sr. Martínez:
“Sra. Gina Serra i Insua, jureu o prometeu per la vostè consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet amb lleialtat
al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?
Sra. Serra:
“Si, juro guardar lleialtat a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”
Sra. Delgado:
“Ja pot prendre seient.
Moltes gràcies i benvinguda.”

Aplaudiments
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El Ple es dona per assabentat i la Sra. Regidora Na Gina Serra i Insua s’incorpora a la
sessió plenària.

Passat aquest punt es assabentat i no susceptible de votació.
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4.- REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS, COMUNICACIÓ I IMATGE, URBANISME
I HABITATGE
4.1.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
PLA INTERN D’IGUALTAT DE GÈNERE 2022—2025 DE L’AJUNTAMENT DE SANT
VICENÇ DE CASTELLET
La Comissió Informativa per a l’estudi, informació i consulta dels assumptes que han
de ser sotmesos al Ple, a proposta de les Regidories delegades de Recursos Humans
i Igualtat, previ estudi del tema i amb la seva aprovació per part de llurs membres
eleva al Ple municipal el següent:
DICTAMEN:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Considerant que les polítiques de foment de la igualtat han experimentat una evolució
positiva al llarg dels darrers anys, passant de polítiques específiques adreçades
principalment a les dones, cap a un model d’intervenció molt més estratègic per tal
d’afrontar de manera transversal les desigualtats de caire estructural que encara
persisteixen.
Considerant que arran de l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat
efectiva de dones i homes, i posteriorment la Llei Catalana del 2015 per la igualtat
efectiva de dones i homes, i d’altres articulats normatius, es va regular l’elaboració dels
Plans Interns dins de les mateixes estructures municipals.
Considerant que la normativa vigent estableix que els plans d’igualtat contindran un
conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a remoure els obstacles que
impedeixen o dificulten la igualtat efectiva entre dones i homes i que disposa que, amb
caràcter previ, s’elaborarà un diagnòstic per tal d’analitzar i conèixer el punt de partida
en relació a les matèries següents:
Processos de selecció i contractació
Classificació professional
Formació
Promoció professional
Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes
Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral
Infrarepresentació femenina
Retribucions
Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe
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Considerant que l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet fidel aquest mandat, l’any
2021 assumeix aquest compromís per elaborar el Pla Intern d’igualtat de Gènere de la
Corporació, recollit en el Pla d’Actuació Municipal pels anys 2020—2023.
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Considerant que, a aquests efectes, es va constituir una Comissió Negociadora del Pla
d’igualtat, formada per tres persones en representació de l’Ajuntament i tres persones
en representació del personal reunida en sessió del dia 24 de març de 2021, amb la
finalitat de negociar i elaborar el present pla d’igualtat així com treballar
coordinadament per al seu impuls i seguiment durant la seva vigència.
Considerant, així mateix, que es va formalitzar un contracte menor a favor de
l’empresa Niu de Projectes, que ha assessorat a la Comissió negociadora del pla
intern d’igualtat per a l’elaboració de la diagnosi i posterior proposta d’accions que
conformen el Pla intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per als
exercicis 2022 a 2025.
Considerant les mesures i accions proposades en el present pla d’igualtat han estat
resultat de la fase de diagnosi prèvia duta a terme amb relació a diferents àmbits que
engloben les condicions de treball, que ha permès posar en valor accions ja
treballades per al foment de la igualtat de gènere dins de l’Ajuntament així com
detectar àmbits de millora a les quals cal atendre.
Considerant que, més enllà d’aquesta obligatorietat normativa i la consolidació del
compromís institucional envers el principi d’igualtat de dones i homes en el sí de
l’organització de treball, aquest Pla Intern d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet es configura com una eina estratègica per a promoure un canvi
intern orientat a disposar de les eines i procediments necessaris per a garantir una
igualtat efectiva de dones i homes en la cultura de treball de la corporació municipal,
perseguint els objectius següents:
Coneixement actualitzat de la realitat laboral de dones i homes amb relació la
participació i representació en els diferents llocs de treball i les seves condicions.
Incorporar la perspectiva de gènere en la gestió dels recursos humans, de manera
que es puguin analitzar les necessitats especifiques d’uns i altres i planificar el conjunt
d’aspectes que afectes les condicions de treball.
Aprofitar tot el talent existent a l’organització.
Compliment de les normatives vigents en matèria d’igualtat entre dones i homes.
Estendre el compromís de treballar per la igualtat més enllà de l’organització
municipal, mitjançant el desenvolupament d’unes relacions contractuals de serveis i
compres amb tercers, coherents amb aquest principi.
Sensibilitzar al conjunt de la plantilla per a lluitar contra els estereotips i perjudicis
per raó de gènere encara persistents en les cultures organitzatives.
Considerant que aquest pla d’igualtat ha estat consensuat i negociat amb la Comissió
Negociadora creada per a donar resposta al RD901/2020 que desplega el reglament
per a l’elaboració dels Plans d’igualtat en les empreses.
FONAMENTS DE DRET
Considerant la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes.
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Considerant el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Considerant el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de
convenis i acords col·lectius de treball.
Considerant la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
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Considerant el Reial Decret-Llei 6/2019, de l’1 de març, de mesures urgents per a la
garantia de la igualtat de dones i homes.
Considerant el Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans
d’igualtat i el seu registre.
Considerant el Pla d’Actuació Municipal 2020—2023, aprovat en sessió plenària del
dia 16/12/2020.
Considerant els informes tècnics lliurats al respecte.
En conseqüència, i en virtut de tot l’exposat anteriorment,
S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar el PLA INTERN D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT
VICENÇ DE CASTELLET, per a les anualitats 2022—2025, que incorpora un conjunt
ordenat de mesures avaluables dirigides a millorar les polítiques d’igualtat efectiva
entre dones i homes, actuant sobre els sis eixos següents:
Eix 1. Compromís polític amb la igualtat.
Eix 2. Igualtat en la distribució de la plantilla.
Eix 3. Igualtat en la formació i la promoció professionals.
Eix 4. Mesures de forment de la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
Eix 5. Condicions de treball i política retributiva.
Eix 6. Prevenció i salut laboral.
SEGON.- Disposar que les esmentades actuacions es duguin a terme durant les
anualitats 2022 a 2025, amb la col·laboració i supervisió de la Comissió Interna
d’Igualtat, per donar compliment al Pla intern d’Igualtat.
TERCER.- Donar difusió del Pla Intern d’Igualtat 2022—2025 al personal de
l’Ajuntament, a través dels mitjans informatius pertinents i disposar la seva publicació a
la web municipal i als butlletins oficials, als efectes de la seva publicitat i per donar
compliment a la normativa vigent.
QUART.- Disposar que des del Servei de Recursos Humans es duguin a terme els
tràmits pertinents per a la inscripció del Pla d’igualtat al Registre i dipòsit de convenis
col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat (REGCON), de la Generalitat
de Catalunya.
CINQUÈ: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i
següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
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Sra. Delgado:
“Moltes gràcies Sr. Secretari.
Be, comentar-vos què el Pla Intern d’Igualtat afecta sobre tot, tal com diu el nom:
internament, el que seria el personal de l’Ajuntament i també als processos interns. Més enllà
d’una voluntat política, evidentment, creem una organització en què hi hagi igualtat de tracte i
oportunitat entre dones i homes.
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També es dóna compliment, com deia el Sr. Secretari, de la normativa vigent. I es tracta d’anar
eliminant tot tipus de discriminació per raó de sexe amb l’establiment dels objectius concrets a
assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per la seva consecució i uns sistemes de
seguiment i avaluació dels objectius fixats.
Es tracta d’anar provocant canvis cap a aquesta igualtat efectiva i inclusiva. Per exemple, per
tenir-ho una mica clar en la concreció, en la documentació en els tràmits administratius, en la
formació i en el llenguatge ( o vam comentar a la Comissió Informativa), per exemple, quan
fem convocatòries de processos de personal, processos selectius, que ens dirigim a tothom, i
no només a un determinat gènere i promocionar també llocs de feina per a tots els gèneres i
que no ens dirigim a un determinat gènere en funció d’aquest lloc de feina que estiguem
promocionant.
I entre les primeres accions a desenvolupar aquest 2022, bàsicament com us deia: molta part
de formació, cercar recursos formatius a Diputació i Generalitat. Inicialment per als membres
de la Comissió Interna d’Igualtat que està formada també per tres representants del personal,
pels regidors i les regidores i pel personal, sobre tot del Servei de Recursos Humans, dons una
mica en funció, com us deia, d’aquests responsables d’aquests processos selectius.
També estudiar accions positives en la convocatòria de processos de selecció per garantir
tribunals de selecció paritaris.
Preparar algun recurs gràfic de difusió del Pla Intern a la plantilla perquè n’ha de ser
coneixedor tota, la plantilla.
Preparar i difondre cursos i mesures afavoridores en la coresponsabilitat familiar, iniciar el
procediment per l’elaboració del registre salarial, iniciar la valoració dels llocs de treball amb
aquesta mirada i perspectiva de gènere. Tenim també la instrucció al procediment per garantir
la utilització de vestuaris compartits, l’actualització i difusió del protocol de prevenció i
detecció d’assetjament laboral i sexual. I la formació precisament també en aquest protocol
què va ser aprovat a l’abril del 2019.
El pla és molt tècnic tot i què hi ha aquesta voluntat política evident. Ha estat debatut en una
comissió negociadora amb representants del comitè de treball, com us deia, que van donar
també el seu vist i plau a la proposta.
A continuació la Sra. Alcaldessa ofereix la paraula al portaveu de Junts per Sant Vicenç
Sr. Mauriz:
“Bon vespre.
Hi votarem a favor i ens hagués agradat, en un procés com aquest, poder participar.”
Sra. Delgado:
“En tot cas, com us deia: ha sigut una proposta molt tècnica i llavors s’ha parlat amb els
representants del Comitè.
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Al final les decisions són aquestes que concretem.”
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Passat aquest punt es aprovat per Unanimitat dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Grup Municipal JUNTS x SVC.
5.- REGIDORIA D'HISENDA, GENT GRAN I SALUT
5.1.- Per indicacions de la presidència el Sr. Secretari procedeix a la lectura del
dictamen
Assumpte
APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL O/2021/391 DE CRÈDITS PER A
DESPESES REALITZADES EN L’EXERCICI 2020 PER IMPORT DE 1.509,68 €
DICTAMEN :
Es presenta per a la seva aprovació relació de factures O/2021/391 per import de
1.509,68 €, per la prestació de serveis, subministraments i convenis de col·laboració
amb càrrec al pressupost 2021 de l’Ajuntament, realitzades en l’exercici 2020
Considerant que la prestació de serveis, subministraments i conveni de col·laboració
de les relacions de factures O/2021/335 es va realitzar durant l’exercici 2020 i que no
va ser possible la seva aprovació durant l’exercici corresponent
Considerant l’art. 176.1 del RDL 2/204 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s’estableix que “Amb càrrec als crèdits
de l’estat de despeses de cada pressupost, només podran contraure obligacions
derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que
es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari”
Atès l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol Sisè del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que declara competent al Ple de la
Corporació pel reconeixement extrajudicial de crèdits, quan no existeixi consignació
Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2021, i per tant
restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost en vigor
Atès que actualment hi ha crèdit pressupostari adient i suficient
És per tot això que,
S’ A C O R D A
PRIMER.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits com a conseqüència
de la despesa adquirida durant l’exercici 2020 per import de 1.509,68 €, IVA inclòs,
corresponent a la relació de factures O/2021/391
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SEGON:.- ORDENAR el pagament de la relació comptable de factures O/2021/391,
per un import total de 1.509,68 €
TERCER.-: RESULTA necessària la convalidació dels actes administratius presos
amb anterioritat a l’aprovació del present acord, d’acord amb el que estableix l’article
52 de la Llei 39/2015. d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
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QUART.- COMUNICAR el present acord als departaments municipals afectats als
efectes adients
Té la paraula la regidora d’Hisenda.
Sra. Rubio:
“Bon vespre a tothom, gràcies Sra. Alcaldessa.
És una factura del 2020 que ha entrat ara i és del lloguer d’un camió.”
Tot seguit té torn de paraula el Regidor de Junts
Sr. Mauriz:
“En aquest cas ens abstindrem”
Passat aquest punt es aprovat per Majoria Absoluta dels seus assistents
A favor:
Grup Municipal ERC.
Grup Municipal PSC.
Grup Municipal SVC eC.
Abstenció:
Grup Municipal JUNTS x SVC.
6.- DONAR COMPTE DECRETS
6.1.- DECRET 47/2022: MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL I DE LES TINÈNCIES D'ALCALDIA
Assumpte
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE LES
TINÈNCIES D’ALCALDIA (Exp. X2022000291)
ANTECEDENTS DE FET
I.
II.
III.

Per Decret d’Alcaldia número 612 de 25 de juny de 2019 es va constituir i
nomenar els membres de la Junta de Govern Local i les diverses Tinències
d’Alcaldia.
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el 29 de desembre de
2021, va prendre coneixement de la renúncia del Sr. Regidor En Joan Baptista i
Costa.
Per aquest motiu, l’Alcaldia considera convenient dur a terme canvis en
l’estructura de l’equip de govern municipal.

FONAMENTS DE DRET
I.

Article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que determina que la Junta
de Govern Local és integrada per l'Alcaldessa i un nombre de regidors no
superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per
l'Alcaldessa, la qual n'ha de donar compte al Ple.
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Article 53 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, sobre
atribucions de la Junta de Govern Local.

Per tot això,
RESOLC
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PRIMER.- Deixar sense efectes el nomenament del Sr. En Joan Baptista i Costa com a
membre de la Junta de Govern Local, efectuat per Decret d’Alcaldia número 612, de 25
de juny de 2019.
SEGON.- Nomenar la Sra. Regidora Na Gisela Pascual i Muñoz com a membre de la
Junta de Govern Local.
Amb aquesta modificació, la Junta de Govern Local quedarà integrada pels següents
membres:
Presidenta: Sra. N’Adriana Delgado i Herreros
Vocals:
Sr. En Josep Martí i Cano
Sra. Na Míriam Rubio i Molina
Sra. Na Sílvia Oliveras i Giralt
Sra. Na Gisela Pascual i Muñoz
TERCER.- Deixar sense efectes el nomenament del Sr. En Joan Baptista i Costa com a
Quart Tinent d’Alcaldia, efectuat per Decret d’Alcaldia número 612, de 25 de juny de
2019.
QUART.- Nomenar Quarta Tinent d’Alcaldia la Sra. Regidora Na Gisela Pascual i
Muñoz.
Amb aquesta modificació, les Tinències d’Alcaldia queden constituïdes de la manera
següent:
Primer Tinent d’Alcaldia: Sr. En Josep Martí i Cano
Segona Tinent d’Alcaldia: Sra. Na Míriam Rubio i Molina
Tercera Tinent d’Alcaldia: Sra. Na Sílvia Oliveras i Giralt
Quarta Tinent d’Alcaldia: Sra. Na Gisela Pascual i Muñoz
CINQUÈ.- Aquesta resolució tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura.
SISÈ.- Notificar la present resolució a la Sra. Na Gisela Pascual tot i assabentant-la que
en el termini de tres dies procedeixi a la seva acceptació, que serà tàcita en cas de no
manifestar expressament objecció.
SETÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la propera
sessió que es celebri i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament.
Signat electrònicament

6.2.- DECRET 60/2022: MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DELEGACIONS DE
COMPETÈNCIES D'ALCALDIA A LES REGIDORES I REGIDORS
Assumpte
MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA A
LES REGIDORES I REGIDORS (Exp. X2022000300)

ANTECEDENTS DE FET
IV.

Per Decret d’Alcaldia número 597, de 21 de juny de 2019, es van crear sis àrees
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d’organització municipal, establint un règim de delegacions a favor de diferents
regidores i regidores de la Corporació.
Mitjançant Decret d’Alcaldia número 117, de 7 de febrer de 2020, es va deixar
sense efectes la delegació de facultats a les regidores i regidors establerta per
Decret d’Alcaldia número 597, de 21 de juny de 2019. Així mateix es van
suprimir les sis àrees, substituint-se per les quatre actuals: àrea de Govern
intern, àrea de Territori i Desenvolupament, àrea de Serveis a les persones i
àrea de Seguretat ciutadana.
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el 29 de desembre de
2021, va prendre coneixement de la renúncia del Sr. En Joan Baptista i Costa,
Regidor delegat de Benestar Social i d’Ensenyament.
Per aquest motiu, l’Alcaldia considera convenient dur a terme canvis en
l’estructura de l’equip de govern municipal.

FONAMENTS DE DRET
III.
IV.
V.

Articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
Articles 53 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.
Article 43 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, sobre atribucions de la Junta de Govern Local.

Per tot això que,
RESOLC
PRIMER.- Delegar al Sr. Regidor En Josep Martí i Cano la regidoria d’Ensenyament. La
delegació comprèn les facultats de direcció interna, la gestió, l’impuls i la coordinació
dels serveis i activitats, així com presentar propostes per a la seva resolució pel Ple, la
Junta de Govern local o l’Alcaldia. Aquesta delegació no comprèn la facultat de resoldre
actes administratius que afectin a tercers.
SEGON.- L’Alcaldia es reserva la regidoria de Benestar Social.
TERCER.- Manté la seva vigència el Decret d’Alcaldia número 117, de 7 de febrer de
2020, en tots els aspectes no modificats expressament per la present resolució.
QUART.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la
delegació de competències de forma tàcita, si en el termini dels tres dies següents no es
manifesta expressament objecció o es fa ús de la delegació.
CINQUÈ.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 44.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
SISÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la propera sessió
que es celebri, de conformitat amb l’article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals.
Signat electrònicament

Sra. Delgado:
“En aquest cas hem afegit concretament el 6.1, el decret de modificació de la composició de la
Junta de Govern Local i de les Tinències d’Alcaldia. En aquest cas amb una nova quarta Tinent
d’Alcalde, la regidora Gisela Pascual i el decret 60/2022 de modificació del règim de
delegacions de competències d’Alcaldia a les regidores i els regidors: en aquest cas amb la
renúncia del càrrec de Joan Baptista Costa assumeix la regidoria d’Educació el regidor Josep
Martí i jo mateixa assumeixo la regidoria de Serveis Social.”
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Tot seguit la Sra. Alcaldessa ofereix la paraula al portaveu de Junts per Sant Vicenç.
Sr. Mauriz:
“Si, voldríem fer un comentari de cadascun d’aquests decrets si podem, i si no ho faríem en el
torn de precs.”
Sra. Delgado:
“No, endavant, cap problema.”
Sr. Mauriz:
”Be, en primer lloc i en quant al decret de canvi en la Junta de Govern, no ha deixat de
sorprendre’ns que sense cap avís ni cap comunicat ens enterem quasi per la premsa que en
lloc d’un govern tripartit passem a tenir un govern bipartit. I ens hem enterat per la premsa.
Creiem que un canvi en l’estructura de l’equip de govern com a mínim es mereixia un
comentari ni que fos en privat. Per allò que alguns en diuen de la transparència.
La nostra sorpresa ha estat que aquest govern tripartit, que semblava que funcionava a les mil
meravelles, s’hagi trencat.
Motiu?: pel que llegim a la premsa, la dedicació. No sé si Alcaldessa ens ho pot respondre i/o
confirmar, però nosaltres, com deia, no acabem d’entendre res de res donat la poca
informació que tenim, que és la que hem manifestat.
En tot cas si que creiem què la dedicació també es pot ajustar en regidories que potser s’hagi
de destinar menys temps i així conservar el mateix govern tripartit tal i com estava configurat
fins a dia d’avui. Si es que, insistim, aquest és el motiu.
En tot cas, com hem dit abans i reiterem: Gina benvinguda, benvinguda al Consistori,
benvinguda a l’oposició i ens posen a disposició pel que ens necessitis.
I pel que fa a l’altre decret, també no ha deixat de sorprendre’ns aquesta delegació de
competències a on dues persones que ja tenien una càrrega molt gran, n’assumeixen dues
més.
Entre dues persones: l’Alcaldessa i el 1er Tinent d’Alcalde tindran pràcticament el 50% de les
competències delegades, el 50% de les regidories. I la resta de regidors, en concret 5 l’altra
meitat.
Creiem que hi ha un desproporcionalitat més que evident, no oblidem que hi ha una persona
que té una única regidoria, per exemple, però bé, el temps ens donarà o no la raó respecte a
aquesta, que considerem desproporcionalitat, tenint en compte que, per exemple, l’Alcaldessa
tindrà l’Alcaldia, Urbanisme, Recursos Humans, Habitatge i Serveis Socials i el 1er Tinent
d’Alcalde Seguretat Ciutadana, Esports, Via Pública i Educació.
Algunes d’aquestes regidories tenen molt de pes i ocupen molt de temps.
Com diem, durant aquest exercici veurem si aquesta desproporcionalitat que considerem
nosaltres es manifesta o no, i si tenim la raó o no la tenim.”
Sra. Alcaldessa:
“Be, en tot cas crec que el mateix regidor sortint, el Sr. Joan Baptista Costa , va informar de la
seva renúncia. Jo no soc qui per dir-ho però ell ho acaba de fer també evident (*el Sr. Costa es
troba present entre el públic). En tot cas en el Ple passat ell, que crec que és a qui li tocava, va
donar les explicacions de què feia també la seva substituta, la regidora entrant, que no podia
assumir cap regidoria. I nosaltres ho hem respectat, no hi ha hagut cap trencament en el sentit
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de què no ens hem entès. Crec que fins hi tot el Joan va parlar amb molta sensibilitat i
emotivitat de la relació política i personal amb els membres de l’equip de govern, que li
tornem a agrair. No hi ha hagut cap trencament ni polític ni personal. S’han donat unes altres
circumstàncies personals amb un altre persona, i no hi ha hagut cap tipus de trencament.
Però aquesta persona, que a més a més també recordo que en un acte de generositat política,
que poques vegades es dóna, es va afegir a un equip de govern que numèricament no es
necessitava per tenir majoria absoluta, i ho poso en valor, dons no pot mantenir les mateixes o
diferents responsabilitats de govern en aquest equip de govern.
En tot cas també pel que ens van explicar, i ho dic públicament, el suport polític a aquest equip
de govern es manté i evidentment tenen tota la legitimitat també a mostrar la seva oposició en
qualsevol tema que així ho considerin.
No li donaria més voltes perquè no hi ha res més a debatre.
En tot cas el Regidor Josep Marti i jo mateixa som els que tenim, per motius personals i
professionals, perquè és molt difícil poder compatibilitzar una professió amb la dedicació
política, nosaltres ens hi podem dedicar al 100% i assumim aquesta responsabilitat i agraïm la
feina feta dels altres regidors de govern i evidentment també sumo l’oposició.
He estat als dos llocs de la moneda, als dos llocs sé que hi ha molta feina a fer, no ens
l’acabarem mai, i esperem continuar com fins ara assumint, en aquest cas en Josep Martí i jo
mateixa aquestes regidories.
A més a més també depèn del sistema d’organització que vulguis intern. Pots donar més pes
als regidors, o pots donar més pes a l’estructura tècnica i uns... suposo que aposteu més per
una manera de fer i els altres d’un altre.”
El portaveu de Junts per Sant Vicenç demana torn de paraula
Sra. Delgado:
“És un donar compte de decrets crec que també, com sempre, ja hem donat tot el nostre
posicionament i jo li he deixat explicar-se...”
Sr. Mauriz
“Però puc fer un comentari del què ha dit vostè?”
Sra. Delgado:
“Si.”
Sr. Mauriz:
“Diu vostè que no hi ha hagut un trencament de l’equip de govern però nosaltres creiem que
si, perquè com hem dit la nova Regidora passa a l’oposició, per tant, com que passa a
l’oposició de tripartit passem a bipartit, de 8 regidors passem a 7 a govern. I que sapiguem
nosaltres fins també, a part de què això és una evidència, que sapiguem també pot haver-hi un
regidor a l’equip de govern sense cap delegació de competències.
Per tant no entenem pas tot aquest enrenou, però be, si l’explicació és aquesta perfecte.”
Sra. Delgado:
“L’enrenou el feu vosaltres perquè no hi ha cap d’enrenou i em sembla que no és possible
estar a l’equip de govern si no tens responsabilitats de govern.
Però en tos cas ja ho estudiarem, però ja esta, vull dir... aquí els trencaments crec que queda
bastant evident qui els busca .”

Òrgan

REFERÈNCIA

DOCUMENT ANEXAT

SECRETARIA

PLE2022000001

Codi Segur de Verificació: 6ab62a51-42b6-4de7-8c80-9c03b09c9a6b
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082628_2022_50537296
Data Impressió: 02/03/2022 10:10:37
Pàgina 14 de 14

SIGNATURES
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2.- desenvolupament. APROVAT

S’ha donat per assabentat al Ple municipal dels decrets dictats per Alcaldia del 24 de
desembre de 2021 al 20 de gener del 2022
7.- MOCIONS
No hi ha mocions presentades pels grups municipals
8.- TEMES SOBREVINGUTS
No hi ha temes sobrevinguts
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9.- PRECS I PREGUNTES
No hi ha ni precs ni preguntes

La Sra. Alcaldessa torna a donar la benvinguda a la Sra. Regidora Gina Serra i li desitja molta
sort. Agraeix l’assistència al públic i dóna per acabada la sessió.

I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència aixeca la reunió de tot el qual
s’estén la present acta que signa la Il·lma. Alcaldessa juntament amb mi, el Secretari,
que certifico

Vist i plau
L’Alcaldessa-Presidenta

ANNEX DECRETS
De data
20/01/2022 2022LLDC000060
A data
24/12/2021 2021LLDC001410

El Secretari,

