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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 4 DE JULIOL DE 
2019 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000011  
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 4 de juliol de 2019 
Hora d’inici: 20:00 h 
Hora de fi: 20:38 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Compareixen per a celebrar la sessió d’Ajuntament Ple Extraordinari sota la 
presidència de l’Il·lma. senyora Alcaldessa: 
 
Sra. Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa, regidora de Comunicació i Imatge; 
Recursos Humans i Organització i Urbanisme. 
Sr. Josep Martí i Cano, 1r Tinent d’Alcalde, regidor de Serveis Municipals; Esports i 
Seguretat Ciutadana. 
Sra. Sílvia  Oliveras I Giralt, 3ra Tinent d’Alcalde, regidora de Participació Ciutadana; 
Turisme i Comerç i Igualtat. 
Sr. Jordi Palma i Sànchez, regidor d’Administració i Cultura. 
Sra. Gisela Pascual i Muñoz, regidora de Medi Ambient i Joventut. 
Sra. Mª del Carme Jiménez i Fernàndez, regidora del grup municipal JUNTS 
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, grup municipal JUNTS 
Sra. Silvia Vila i López, grup municipal JUNTS 
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, grup municipal JUNTS 
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, grup municipal JUNTS 
Sra. Miriam Rubio i Molina, 2na Tinent d’Alcalde, regidora d’Hisenda; Gent Gran i 
Salut. 
Sra. Isabel Pérez i Estrada, regidora de Promoció Econòmica. 
Sr. Joan Baptista Costa i Blazquez, 4rt Tinent d’Alcalde, regidor de Benestar Social i 
Ensenyament. 
 

Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual 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. 
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Un cop oberta la sessió l’Alcaldessa puntualitza que tot i ser una sessió extraordinària 
aquesta està imposada legalment, com tots els presents saben, i que per tant no hi ha 
votació d’acceptació de la convocatòria com passa en cada mandat un cop s’ha 
constituït el nou ajuntament. 
 
Es passa directament al primer punt de l’ordre del dia: 
 
1.- ALCALDIA- PRESIDÈNCIA 
 
1.1.- La Presidència indica al senyor Secretari accidental que faci lectura del següent 
dictamen: 
 
ASSUMPTE 
 
APROVAR LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
DE CARÀCTER PERMANENT. MANDAT 2019-2023 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril (BOE 79, 02/04/2019), el passat 26 de maig i constituït el nou Ajuntament, 
es fa necessari procedir, 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, a la creació i composició de les Comissions Informatives 
de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo d’òrgans 
complementaris de participació i control de caràcter assessor, per 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 integrats de la 
Corporació. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’esmentada normativa autonòmica, 
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 amb l’objecte de tractar temes específics. 
 
Atès que en conformitat amb la normativa esmentada, aquestes Comissions estaran 
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 drets a participar-hi. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa 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, 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.  
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Per tot això que, 
 

S’ACORDA 
 
PRIMER.- Crear una única Comissió Informativa de caràcter permanent de tots els 
assumptes que s’elevin al Ple. 
 
SEGON.- La Comissió Informativa romandrà integrada pels membres següents: 
 
 PRESIDENTA:  ADRIANA DELGADO I HERREROS 
 
 VOCALS:        1 MEMBRE DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM 
   1 MEMBRE DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 
   1 MEMBRE DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP 

1 MEMBRE DEL GRUP MUNICIPAL DE EN COMU 
    
 SECRETARI: El Secretari General de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
 
La Presidència de la Comissió li correspon a l’Alcaldia, essent substituït en cas 
d’absència, pel regidor en qui delegui. 
 
La Comissió estarà integrada, a més, per un representant de cada Grup Municipal, 
designat per aquest, en aplicació del criteri del vot ponderat: 
 

                          
GRUP MUNICIPAL  ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - AM 
 

• Titular:         JORDI PALMA SÁNCHEZ 
• Suplent:       SÍLVIA OLIVERAS GIRALT 

 
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT VICENÇ DE CASTELLET 
 

• Titular:        DANIEL MAURIZ VIDAL 
• Suplents:    CARME  JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 

        ANTONI CALVERAS FUGAROLES 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA – CP 
 

• Titular:        MÍRIAM RUBIO MOLINA 
• Suplent:      ISABEL PÉREZ ESTRADA  

 
 
GRUP MUNICIPAL SANT VICENÇ EN COMÚ (SVCeC-ECG) 
 

• Titular:         JOAN BAPTISTA COSTA I BLÁZQUEZ 
 
Tercer.- Les funcions d’aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent 
s’hauran de sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen els assumptes que es sotmetin 
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a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l’Alcaldia, en aquests dos últims 
supòsits quan aquests òrgans actuïn per delegació d’aquell.  
 
A efectes de control i seguiment de la gestió dels òrgans, es reconeix el dret de tots els 
Regidors membres de les Comissions Informatives, de poder consultar, directament i 
personalment, sense necessitat de prèvia autorització, els llibres de resolucions i els 
llibres d’actes de la Junta de Govern Local, custodiats a la Secretaria General de la 
Corporació. 
 
El seu funcionament s’ajustarà al que es preveu en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 
2015, de Règim Jurídic del sector públic, en la seva redacció actual, en concordança 
amb el  que preveuen els articles 134 a 138 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. 
 
Quart.-  Disposar que el sistema de vot de la Comissió Informativa sigui ponderat en 
funció del nombre de regidors de cada grup en el Ple de la Corporació”. 
 
Tot seguit la Sra. Alcaldessa manifesta que s’ha comentat amb els portaveus que hi 
hagi una sola intervenció durant el Ple i que si en tot cas volen intervenir en altra ocasió 
ho demanaran. 
 
Té us de la paraula el portaveu del grup municipal de Junts per Sant Vicenç:  
Sr. Mauriz: 
“Bon vespre a tothom. Com dèiem fem una única d’intervenció, hem demanat, dons de 
poder fer-ho, perquè en definitiva tots i cadascun dels acords van relacionats i creiem 
què és una manera més lògica de, tot i que aquest primer segurament estem parlant de 
les Comissions Informatives i dels representants. Dons creiem que és una manera lògica 
de posar damunt la taula el que veiem que des del grup municipal de Junts per Sant 
Vicenç. 
  
Des del grup municipal de Junts per Sant Vicenç votarem en contra de cadascun dels 
acords per varis motius:  
 
En primer lloc perquè creiem que la retribució total del conjunt del nou equip de govern 
és un total de 165.240€, un cost d’empresa, que això comparat amb l’equip de govern 
anterior eren 117.000€ dons fa que sigui un cost de 48.240€ anuals de més. Al cap de 4 
anys serien 192.960€. Per tant creiem que és un cost excessiu, que no és necessari a dia 
d’avui per un ajuntament com el de Sant Vicenç de Castellet. 
 
En segon lloc, també veien excessiu dons que en aquest cas una primera Tinença 
d’Alcaldia tingui una retribució de 41.000€, molt a prop del màxim premés legalment 
(que són 47.000€)... molt lluny del que havia cobrat l’Alcalde de l’equip de govern 
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anterior que eren 30.000€. Lluny també del que havia cobrat la nostra regidora que 
tenia dedicació exclusiva que també eren 30.000€. 
També creiem que 14.400€ per portar una única regidoria, en aquest cas per part 
d’una regidora ens semblen excessius, creiem que 14.400€ anuals per portar una única 
regidoria creiem que és excessiu, que no calen. 
I també volíem fer una sèrie de comentaris i reflexions respecte a alguns d’aquests 
acords que posteriorment, com dèiem s’aniran prenen, com es que no entenem tampoc 
volem una resposta, o si, si la vol fer a qui pertoqui: No entenem que la 1ª tinença 
d’Alcaldia segui pel grup municipal d’Esquerra Republicana i no pel Partit Socialista de 
Catalunya. Aquest comentari d’aquesta reflexió va pel Partit Socialista, no entenem 
com el 1er Tinent d’Alcalde, en aquest cas el Josep Martí i no la Miriam Rubio. Entenem 
que quan es fa un pacte lo normal és que la 1era tinença d’Alcaldia sigui per l’equip que 
governa en coalició, en aquest cas com que hi ha tres el segon. Si voleu comentar millor 
i sinó no passa absolutament res. 
 
En tercer lloc volem felicitar públicament la nostra Alcaldessa perquè aquesta setmana 
des del Parlament de Catalunya ha liderat el Parlament de les dones, una gran 
iniciativa que pretén des de la nostra institució, des de la institució més rellevant donar 
el pes i empoderar les dones al nostre país entre d’altres i moltíssimes coses 
malauradament dediquem menys temps a la feina, al tema laboral, cobren salaris 
inferiors per fer feines iguals que els homes i un llarg etcètera que segurament aquí 
avui no cal entrar-hi. 
 
No obstant això  no volíem deixar passar que aquí a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet i concretament al nou equip de govern també podria ser un referent 
d’aquesta declaració de polítiques igualitàries que es va aprovar al Parlament de 
Catalunya i que tot i ser un acte simbòlic i que no té un efecte jurídic crec, o creiem que 
era prou important. Pel fet de que sent com és actualment un govern majoritàriament 
format per dones: 5 dones i 3 homes... dons que les dedicacions dels homes siguin més 
grans que les dedicacions de les dones. Podríem també ser un referent  aquí a Sant 
Vicenç. Els homes dons tenen del nou equip de govern tenen una dedicació del 100% en 
un cas, del 55% en un altre i del 21% en un altre: en total un 176%. I les dones el 45%, el 
35%, el 21%, el 21% i el 21%, 143%. Això fa una diferència d’un 33% de dedicació que 
com deia tenint en compte que és un govern de més homes que dones creiem que es 
podria equilibrar més del que s’ha equilibrat amb les dedicacions. I si fem una 
comparativa amb l’equip de govern anterior que hi havia 4 homes i 4 dones i les 
persones que tenien dedicació dons els homes tenien un 67 % de dedicació i les dones 
un 104%, creiem dons que seria un aspecte que es podria millorar. 
 
Per finalitzar ja la intervenció, ja he dit que seria molt breu: hi ha una assignació 
econòmica en un dels acords,  la Junta de Govern, que tenint en compte dons que 
cadascuna de les persones que conformen aquest nou equip de govern dons tenen una 
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dedicació, no entenem a què es degut. No entenem perquè s’assigna aquests 130€ per 
assistència a la Junta de Govern.  
En segon lloc, crec, si no m’erro que les Comissions Informatives no hi ha posada l’hora, 
crec que no hi ha posada l’hora en l’acord... crec eh? Si poguéssim saber l’hora estaria 
bé. 
I en tercer lloc, com que en l’acord de delegacions i dedicacions no hi figura la dedicació 
que té l’Alcaldessa, ens agradaria saber la dedicació que tindrà l’Alcaldessa al nostre 
municipi.  Gràcies.”  
 
La Sra. Alcaldessa agraeix la intervenció i ofereix la paraula al regidor del grup 
municipal En Comú  
Sr. Costa: 
“Bona nit i en tot cas benvinguts tots plegats i ben retrobats els que ja hi érem la 
temporada passada. En tot cas comentar tot això: 
Em sembla que alguna dada d’aquest sou, d’aquest muntant total també m’agradaria 
conèixer d’on ha sortit perquè a mi els números aquests no em surten, en tot cas la 
diferència que ens surt, és la diferència de la Seguretat Social que es paga per les 
dedicacions al 21%. 
 
Segona, perquè pot ser  el tema de les 130 que es redueix de 150 a 130€ les sessions de 
Comissió de Govern dons perquè segurament algú en un moment determinat no podrà 
cobrar la dedicació al canviar de la seva forma ... es a dir, definitiu, em jubilo al mes de 
desembre i a partir d’aquest moment jo no podré cobrar això i per tant en tot cas 
cobraré aquests 130 en compte dels 150 per poder mantenir el nivell equilibrat amb el 
govern anterior. 
 
Jo entenc que el nou equip de govern ha treballat intentant equilibrar a partir de les 
necessitats i de les possibilitats de cadascú per que aquest muntant total dels sous 
s’equilibrés, per tant el que cobren ha passat per  intervenció, i en tot cas ja farem 
números tots plegats a veure d’on surten aquests números, i a partir d’aquí em sembla 
que tirem endavant. I entenc, avui m’estava llegint l’acta de la sessió tal qual vam fer 
quan érem a l’altra banda, i evidentment des l’oposició hem de fer un visió crítica i 
penso que és adequat fer una visió crítica i sempre debatent de l’oposició del govern. 
Per tant, entenc la vostra la posició.” 
 
Tot seguit intervé la regidora del grup municipal del Socialistes 
Sra. Rubio: 
“Be, bon vespre a tothom, nosaltres des de l’equip de govern el que hem volgut fer és 
legalitzar una situació irregular que molts pobles ja estan actualitzant pel tema dels 
regidors que no formen part de la Junta de Govern. Creiem que no se’ls hi ha de 
convidar per poder cobrar aquesta retribució que es cobra per anar a una Junta de 
Govern. I així ho informaven els tècnics negativament als informes que feien tots els 
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tècnics. Llavors per aquest motiu nosaltres els regidors de l’actual govern cobrarem per 
dedicació per un tema de transparència. Va més enllà de cobrar ni més ni menys diners 
que l’anterior  equip de govern i per això aquesta decisió de les dedicacions.” 
 
Per últim intervé el portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana: 
Sr. Palma: 
“Hola, bon vespre a tothom, la proposta de dedicacions és una proposta responsable, 
una proposta seguint les recomanacions legals dels tècnics, per tant el que estem fent 
és legalitzar una situació irregular per responsabilitat, legalitat i transparència. Tots els 
regidors d’equip de govern passen a tenir una dedicació en comptes de cobrar per 
indemnització, tal i com recomanen els organismes antifrau, i com molts dels municipis 
ja estan fent. 
                                                                                                         
Be, ja ens imaginàvem que les crítiques a aquest dictamen se centrarien també en la 
nostra Alcaldessa, ja ho vam patir en campanya electoral. Per nosaltres és un orgull i 
un honor que l’Alcaldessa de Sant Vicenç estigui al Parlament de Catalunya fent de 
Diputada, com entenem que ha de ser un orgull per tots els santvicentins. 
És, hi ha estat habitual, tenir Alcaldes que compatibilitzen l’alcaldia i altres càrrecs 
públics. De fet el grup parlamentari, si m’ho permeten, de Junts per Catalunya és el què 
en té més.  
Alcaldes de ciutats tan importants com Girona també està en el Parlament, o bé a la 
Diputació com ha estat el cas de  l’Alcalde de Manresa  durant la passada legislatura. 
Per tant no entenem massa la crítica i creiem que no és massa coherent criticar coses 
que després vostès no apliquen. 
 
I sabem, com ja hem comprovat aquests dies que l’Alcaldessa hi és, hi serà i continuarà 
sent compatibilitzant-lo perfectament amb el Parlament.  
 
Al dictamen no hi pot sortir la seva dedicació, ja que és una dedicació que sempre va 
acompanyada d’una retribució, i com que ella ha renunciat a cobrar cap sou de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet no hi pot aparèixer al dictamen cap dedicació 
de l’Alcaldessa.  
Nosaltres ja vam explicar aquesta situació durant la campanya. I tot i la campanya  en 
negatiu que s’ha fet la llista més votada aquestes seleccions ha estat la que encapçala 
precisament l’Alcaldessa. 
 
Sobre l’esment del 1er Tinent d’Alcalde: té una dedicació al 100%, i nosaltres el que 
creiem és que les persones que es dediquen a la política no han de perdre nivell 
adquisitiu del que cobren al sector privat.  
A l’anterior legislatura hi havia dedicacions del 60% amb retribucions de 30.000€, i 
estem parlant d’una persona que s’hi dedica al 100%. I hem fet una aposta clara per les 
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mesures antifrau i la transparència de manera que tothom rebi el que s’estipula de 
manera legal. És un tendència, insistim, que s’està fent a la majoria d’Ajuntaments, ja 
que no era correcte, ni legal. I l’Interventor feia, com vostès saben, un advertiment a les 
nòmines de tots els regidors que cobraven per indemnització. 
 
Pel que deia dels totals: si sumem les dedicacions i indemnitzacions, i les comparem 
amb l’execució de pressupost del 2018 fins hi tot ens quedem una mica per sota d’allò 
que s’estava dedicant. Si que és cert que puja el total perquè hi ha la part de la 
Seguretat Social que tots els regidors passaran a cobrar. El que dèiem, com que  ara 
tots els regidors cobraran dedicacions s’ha de pagar més Seguretat Social. Però insistim 
en que això és una mesura de transparència i legalitat i que tots els organismes 
antifrau ho recomanen i com molt be sabem molts pobles ja ho estan regularitzant 
també.” 
 
La Sra. Alcaldessa  manifesta que intervindrà, el Sr. Mauriz també vol intervenir i els 
regidors parlen a micro tancat.  
Sra. Delgado: 
“Pots respondre, si us plau. No serà tan breu dons com dèieu al principi de la 
intervenció.” 
Sr. Mauriz: 
“En tot cas vull que sigui breu.  
Pel que fa al muntant total, el nou equip de govern són 124.240€ bruts, que se li afegim 
el 33% de la Seguretat Social dons fan 165.240€. 
L’antic equip de govern eren 107.000€ bruts. 
 
Pel que fa al que feia l’Interventor, l‘informe amb observacions, en cap cas era un 
informe negatiu, ni un informe amb reparaments. Quan fem amb  reparaments si que 
és greu perquè fins hi tot quan hi ha un informe amb reparaments posteriorment no es 
pot donar sortida a la partida econòmica. Per tant, feia un informe amb observacions i 
l’únic que feia era dir <<ei, seria millor fer-ho d’aquesta manera>>. 
 
En tot cas faig també un reflexió: ja que el Sr. Joan Baptista Costa, com ell mateix ha dit 
ara, al mes de desembre estarà jubilat i per tant cobrarà per indemnitzacions i crec, si 
no m’equivoco, que és el 4rt Tinent d’Alcalde i assistirà a les Juntes de Govern, i per 
tant cobrarà 130€ per assistència a Juntes de Govern entenc, que cadascuna 
d’aquestes Juntes de Govern l’Interventor farà un informe amb observacions on dirà 
que el Sr. Joan Baptista Costa o en aquest cas que hi ha una persona dons que està 
cobrant unes indemnitzacions tal com dèieu vosaltres Jordi i Miriam, dons aquestes 
mesures antifrau i de transparència, etc...  
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Per tant, tot això que esteu dient no té cap mena de sentit, perquè del que es tracta al 
final és d’adequar les coses a les circumstàncies de les persones també. Les 
circumstàncies de les persones són aquestes, per tant no parlem tant de mesures 
antifrau, ni de transparència, i de no se què, perquè  l’informe de l’Interventor és un 
informe amb observacions. Insisteixo, no és un informe amb reparament, és un informe 
amb observacions. I vosaltres estareu exactament igual a partir de mes de desembre 
com estàvem nosaltres. Ni més ni menys. Vull dir, en això no hi ha cap diferència. 
 
I pel que fa a la dedicació de l’Alcaldessa, l’única pregunta que hem fet és quina 
dedicació de temps tindrà, no hem fet cap més pregunta. En l’acord es pot disposar, hi 
tant que es pot disposar, que l’Alcaldessa tindrà X dedicació i zero retribució, això es 
pot posar i no hi ha cap mena de problema.” 
 
Sr Palma: 
“Disculpa Dani, sobre això que dius...” 
Sra. Delgado: 
“Un moment...” 
Sr. Palma: 
“El Secretari de la corporació ens va indicar que així no es podia fer.” 
Sra. Delgado: 
“Molt be, dons ja ha acabat la intervenció i senyor Palma demani la paraula en tot cas” 
Sr. Palma: 
“Disculpi” 
Sra. Delgado: 
“Be, com que hem aquesta primera intervenció, jo també com Alcaldessa voldria dir 
que no s’han fet gaires canvis respecte als acords de l’anterior mandat en molts dels 
dictàmens actuals. Entre ells per exemple les àrees de regidoria, etc... perquè tot just 
acabem d’entrar, fa tres setmanes. La grandíssima majoria de regidors no tenim 
experiència al govern, com en el seu moment a tothom li ha passat quan arriba a un 
ajuntament per primera vegada i arriba a tot arreu a la vida. Excepte en aquest cas el 
Sr. Costa que si que en té d’experiència de també fa alguns anys. Nosaltres, i dins del 
pacte de l’equip de govern hem de dir que tenim una avaluació en pocs mesos 
precisament per veure durant aquest temps que estem a dins de l’Ajuntament si el que 
hem començat a fer amb el model anterior, per entendre’ns, de Comissions 
Informatives, d’àrees de govern, de regidories, etc... fins hi tot de tinences d’alcaldia, 
son les que volem continuar. El que necessitem és temps com en el seu moment tots els 
nous equips de govern van tenir. Jo quan vaig entrar el primer que em va ensenyar el 
Jaume Massats és que hi havia 100 dies de cortesia, i en tot cas els 100 dies es veia cap 
a on tirava, perdoneu-me l’expressió, aquell equip de govern i es podia llavors entrar a 
criticar d’alguna manera com s’actuava. És una reflexió que jo també faig... en general, 
jo no em dirigeixo a ningú en particular. 
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Personalment, també se m’ha citat, evidentment soc l’Alcaldessa, estic molt agraïda 
per aquesta felicitació per presidir el Parlament de les dones, va ser un absolut honor, 
un absolut orgull. I el vaig presidir perquè en el seu moment quan va arribar la 
proposta a la mesa era l’única dona a la mesa del Parlament que estava representant a 
un partit que havia pogut proposar-me en el seu moment primer a un altre dona i 
després a mi mateixa. La resta de grups parlamentaris, entre ells Junts per Catalunya, 
va decidir proposar homes. No crec que en el meu cas personal es pugui parlar de poc 
feminisme, en aquest cas. I agraïda per ser felicitada, en aquest cas, perquè no ho vaig 
ser mai oficialment al Ple del Parlament com a secretària quarta de la mesa en el seu 
moment. Si que de forma personal per alguns regidors, però no de forma formal ni 
oficial al Ple del Parlament. 
 
Jo reitero, nosaltres, evidentment com que sabíem quina era la meva situació vaig 
demanar com ho podíem recollir al dictamen i em vam dir que hi havia com dos 
sistemes: 
El de retribució que va lligada a la dedicació: com que jo renunciava a la retribució no 
es podia posar dedicació. En tot cas és parcial, com podeu entendre. I que llavors hi 
havia el model d’indemnització: i al model d’indemnitzacions, si jo m’acollia d’alguna 
manera perquè no estava a l’altre, mai posa tampoc quina és la dedicació. I a més a 
més, si tingués indemnitzacions també hi renunciaria. Per tant no ha sigut pas tan... res 
més que això, de fet aquí posa que renuncio a la retribucions i evidentment faig una 
dedicació parcial perquè no faig una que sigui d’extraordinària. Si el que volen saber és 
quantes hores faré: dons totes les que siguin necessàries. Perquè m’imagino que amb 
la seva experiència deuen saber que fins hi tot l’Alcalde  o les regidores que tenien 
altres dedicacions professionals segur que feien tot el possible per dedicar-s’hi les hores 
que fessin falta. I jo la primera com Alcaldessa. De fet presentant-me a  l’alcaldia, 
presentant-me com alcaldable, en cap moment vaig amagar la meva condició de 
Diputada, al contrari, sempre vam explicar que continuaria com a Diputada al 
Parlament, i en tot cas vaig ser la persona que va treure més vots, en tot cas la llista 
que jo representava. També tenint en compte que hi havia molta informació al respecte 
que anava en contra de la meva situació. 
 
En tot cas passem a la votació després d’aquestes primeres intervencions” 
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Majoria Absoluta dels assistents 
 
 
A favor En contra 
Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa, 
grup municipal ERC 

Sra. Mª del Carme Jiménez i Fernàndez, 
grup municipal JUNTS 

Josep Martí i Cano, grup municipal ERC  Sr. Daniel Mauriz i Vidal, grup municipal 
JUNTS 
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Sílvia Oliveras i Giralt, grup municipal 
ERC 

Sra. Silvia Vila i López, grup municipal 
JUNTS 

Jordi Palma i Sànchez, grup municipal 
ERC 

Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, grup 
municipal JUNTS 

Gisela Pascual Muñoz, grup municipal 
ERC 

Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, grup 
municipal JUNTS 

Miriam Rubio i Molina, grup municipal 
PSC 

 

Isabel Pérez i Estrada, grup municipal 
PSC 

 

Joan Baptista Costa i Blazquez, grup 
municipal EN COMU 

 

 
 
1.2.- El senyor Secretari accidental, per indicacions de la Presidència, dona lectura al 
següent dictamen: 
 
 
ASSUMPTE 

RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE L’AJUNTAMENT I DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL -MANDAT 2019-2023 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril (BOE 79, 02/04/2019), el passat 26 de maig de 2019, i constituït el nou 
Ajuntament, resulta necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a l’establiment 
de la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local. 

Considerant que de conformitat amb allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i el Decret Legislatiu 2/2003 pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, de 28 d’abril, 
el Ple i la Junta de Govern Local poden celebrar sessions ordinàries i extraordinàries 
amb una periodicitat mínima establerta per l’art. 98 i següents del  Decret Legislatiu 
2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a 
Catalunya. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article  46.2. a) de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 

S’A C O R D A 

PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, se celebraran   
cada mes, el darrer dimecres, no festiu, a les 19.30 hores, a partir del 31 de juliol 
d’enguany. Les sessions tindran lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament, excepte en 
supòsits de força major. 
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SEGON.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, se 
celebraran setmanalment, el dimecres, no festius. Les sessions tindran lloc a la Sala 
de Reunions de l’Ajuntament. 

TERCER.- Facultar l’Alcaldessa, per suspendre la celebració del Ple ordinari i de les 
Juntes de Govern Local corresponents al mes d’agost, a conseqüència del període 
vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com  per 
posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de 
Govern Local, dins el mateix mes de la celebració, quant el dia fixat sigui festiu o es 
trobi inclòs en un període vacacional i en aquells supòsits en que per motius 
organitzatius es justifiqui la seva necessitat de posposar-lo o avançar-lo. 

 
Sra. Delgado:  
“Be, una mica de resum: el tenim l’últim dimecres de mes i tot i que només és  mitja 
horeta avançarem els plens a favor de la reforma horària de  la conciliació familiar, que 
també es fa per primera vegada aquesta proposta. Tot i que és veritat que és gairebé 
simbòlic però esperem poder anar avançant ja que tots els grups tenen interès en 
aquesta direcció. 
Les Juntes de Govern Local es mantindran el dimecres a la tarda. No surt l’hora en 
aquest dictamen, però al decret del punt 5 s’informa que és a les 18:30. En tot cas aquí 
potser hi ha hagut algun error...  
I hem deixat la possibilitat,  que ja hi era, de no fer el Ple al mes d’agost si no és 
necessari. D’acord?” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Majoria Absoluta dels assistents 
 
 
A favor En contra 
Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa, 
grup municipal ERC 

Sra. Mª del Carme Jiménez i Fernàndez, 
grup municipal JUNTS 

Josep Martí i Cano, grup municipal ERC  Sr. Daniel Mauriz i Vidal, grup municipal 
JUNTS 

Sílvia Oliveras i Giralt, grup municipal 
ERC 

Sra. Silvia Vila i López, grup municipal 
JUNTS 

Jordi Palma i Sànchez, grup municipal 
ERC 

Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, grup 
municipal JUNTS 

Gisela Pascual Muñoz, grup municipal 
ERC 

Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, grup 
municipal JUNTS 

Miriam Rubio i Molina, grup municipal 
PSC 

 

Isabel Pérez i Estrada, grup municipal 
PSC 

 

Joan Baptista Costa i Blazquez, grup 
municipal EN COMU 
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1.3.- La Presidència indica al senyor Secretari accidental que faci lectura del següent 
dictamen: 
 
 
ASSUMPTE 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES -MANDAT 2019-2023 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’art. 127.1 del Reial Decret 2568/86 pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (en endavant ROF) estableix que la 
Comissió Especial de Comptes és d’existència preceptiva, segons disposa l’art. 116 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i la seva 
constitució, composició i integració i funcionament s’ajusta a allò que s’estableix per 
les demès Comissions informatives. 

L’art. 58.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que correspon a la Comissió 
Especial de Comptes l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la 
corporació. 

FONAMENTS DE DRET 

- Art.  116 de la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim local. 

- Arts. 52 i 58 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. 

- Art. 38 i 127 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

És per això que  

S’ACORDA 

PRIMER.- Crear la Comissió Especial de Comptes. 

SEGON.- La Presidència de la Comissió Especial de Comptes correspon a l’Alcaldia, 
essent substituït, en cas d’absència, per la 2n Tinent d’Alcaldia, regidora de l’Àrea 
d’Economia i Hisenda, la Sra. Míriam Rubio i Molina. 

TERCER. La Comissió Especial de Comptes estarà integrada,  a més,  per un 
representant de cada grup Municipal designat per aquest, en aplicació del criteri de vot 
ponderat, podent nomenar cada Grup  els membres suplents que consideri. 
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QUART. Designar membres de la Comissió Especial de Comptes, d’acord amb el 
manifestat pels Grups municipals, als següents regidors: 

 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – AM 

• Titular:         JORDI PALMA SÁNCHEZ 
• Suplents:     SÍLVIA OLIVERAS GIRALT 

 

GRUP MUNICIPAL JUNTS PER SANT VICENÇ DE CASTELLET  

• Titular:        DANIEL MAURIZ VIDAL 
• Suplents:    CARME JIMÉNEZ FERÁNDEZ 

        ANTONI CALVERAS FUGAROLES 
 

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA – CP 

• Titular:        MÍRIAM RUBIO MOLINA  
• Suplent:      ISABEL PÉREZ ESTRADA 

 

GRUP MUNICIPAL SANT VICENÇ DE CASTELLET EN COMÚ 

• Titular:         JOAN BAPTISTA COSTA I BLÁZQUEZ 
 

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

Interventor: L´ interventor de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

 

CINQUÈ. Disposar que el sistema de vot de la Comissió Especial de Comptes sigui 
ponderat en funció del nombre de regidors de cada grup en el Ple de la Corporació. 

Sra. Delgado: 
“En aquest cada grup municipal a fet les seves assignacions” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Majoria Absoluta dels assistents 
 
 
A favor En contra 
Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa, 
grup municipal ERC 

Sra. Mª del Carme Jiménez i Fernàndez, 
grup municipal JUNTS 

Josep Martí i Cano, grup municipal ERC  Sr. Daniel Mauriz i Vidal, grup municipal 
JUNTS 
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Sílvia Oliveras i Giralt, grup municipal 
ERC 

Sra. Silvia Vila i López, grup municipal 
JUNTS 

Jordi Palma i Sànchez, grup municipal 
ERC 

Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, grup 
municipal JUNTS 

Gisela Pascual Muñoz, grup municipal 
ERC 

Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, grup 
municipal JUNTS 

Miriam Rubio i Molina, grup municipal 
PSC 

 

Isabel Pérez i Estrada, grup municipal 
PSC 

 

Joan Baptista Costa i Blazquez, grup 
municipal EN COMU 

 

 
 
1.4.- El senyor Secretari accidental, per indicacions de la Presidència, dona lectura al 
següent dictamen: 
 
ASSUMPTE 

DESIGNACIÓ REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A ENS I ÒRGANS 
COL·LEGIATS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril (BOE 79, 02/04/2019), el passat 26 de maig i constituït el nou Ajuntament el 
dia 15 de juny de 2019, resulta necessari procedir al nomenament dels representants 
municipals als òrgans col·legiats de les Entitats Supramunicipals de les que forma part 
aquest municipi, en compliment del que disposa l’article 38.c) del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986 de 28 de novembre.  

Per tot això que  

S ’A C O R D A 

PRIMER. Nomenar representants de l’Ajuntament en els ens i òrgans que a 
continuació es detallen, als regidors de la Corporació municipal següents:  

ÒRGAN REPRESENTANTS 
 

Assemblea General de la Xarxa 
Local de Consum 

Representant: 
- SÍLVIA OLIVERAS I GIRALT  
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Consell Escolar Municipal 

President/a:  ADRIANA DELGADO I HERREROS 

Membres:  
- MÍRIAM RUBIO I MOLINA (PSC) 

- JOAN BAPTISTA COSTA I BLÁZQUEZ (En Comú) 

- GISELA PASCUAL I MUÑOZ (ERC) 

- DANIEL MAURIZ I VIDAL (JUNTS) 

-CARME JIMENEZ I FERNANDEZ (SUPLENT-JUNTS) 

 

Representant dels Consells 
Escolars 

Representant: 

- JOAN BAPTISTA COSTA I BLÁZQUEZ 

 

Entitats Urbanístiques 
Assemblea General de la Junta de Compensació del 
Pla Parcial d’Ordenació “Clot del Tufau” 

- ADRIANA DELGADO I HERREROS 

Assemblea General de la Junta de Compensació del 
Pla Parcial d’Ordenació “Pla de les Vives” 

- ADRIANA DELGADO I HERREROS 
 

Comissió de Seguiment del 
Conveni amb RENFE 

 

Representants: 
- ADRIANA DELGADO I HERREROS 

- MÍRIAM RUBIO I MOLINA 

-JOAN BAPTISTA COSTA I BLÁZQUEZ 

 

Consorci Viari de la Catalunya 
Central 

 

Representants: 
- ADRIANA DELGADO I HERREROS 

- JOSEP MARTÍ I  CANO 

- JOAN BAPTISTA COSTA I BLÁZQUEZ 
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Comissió de democràcia local i 
participació (Federació de 
Municipis de Catalunya) 

Representant: 
- ADRIANA DELGADO I HERREROS 

 

Consorci del Bages per a la gestió 
dels residus  

Representant: 

- GISELA PASCUAL I MUÑOZ 

 

 

Consorci per a la Gestió de la 
televisió digital local pública de  la 
demarcació del 
Bages/Berguedà/Solsonès 

Representant: 
- ADRIANA DELGADO I HERREROS 

 

Comissió de garanties d’admissió 
per al curs escolar 

Representant: 

- JOAN BAPTISTA COSTA I BLÁZQUEZ 

 

Xarxa de pobles i ciutats pels Drets 
Humans 

Representant: 
- MÍRIAM RUBIO I MOLINA 

 

Associació Parc Rural de 
Montserrat 

Representant: 

- SÍLVIA OLIVERAS I GIRALT 

 

Bages Turisme (Consell Comarcal 
Bages) 

Representant: 

- SÍLVIA OLIVERAS I GIRALT 

 

Fons Català de Cooperació al 
desenvolupament 

Representant: 
- ADRIANA DELGADO I HERREROS 

 

SEGON. Comunicar  als ens i òrgans col·legiats i als regidors esmentats aquest acord 
de nomenament. 
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Sra. Delgado: 
“Aquí també hi ha les assignacions de representants fetes tant per part l’equip de 
govern com per part pel grup de l’oposició. Hi ha algunes novetats respecte a l’anterior 
mandat com el Parc Rural de Montserrat i Bages Turisme, per exemple  ” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Majoria Absoluta dels assistents 
 
 
A favor En contra 
Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa, 
grup municipal ERC 

Sra. Mª del Carme Jiménez i Fernàndez, 
grup municipal JUNTS 

Josep Martí i Cano, grup municipal ERC  Sr. Daniel Mauriz i Vidal, grup municipal 
JUNTS 

Sílvia Oliveras i Giralt, grup municipal 
ERC 

Sra. Silvia Vila i López, grup municipal 
JUNTS 

Jordi Palma i Sànchez, grup municipal 
ERC 

Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, grup 
municipal JUNTS 

Gisela Pascual Muñoz, grup municipal 
ERC 

Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, grup 
municipal JUNTS 

Miriam Rubio i Molina, grup municipal 
PSC 

 

Isabel Pérez i Estrada, grup municipal 
PSC 

 

Joan Baptista Costa i Blazquez, grup 
municipal EN COMU 

 

 
 
1.5.- La Presidència indica al senyor Secretari accidental que faci lectura del següent 
dictamen: 
 
Assumpte  
 
DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE DECRETS DE CONSTITUCIÓ DEL NOU 
AJUNTAMENT –MANDAT 2019-2023 

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril (BOE 79, 02/04/2019), el passat 26 de maig de 2019, i constituït el nou 
Ajuntament, resulta necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a l’establiment 
de la periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local. 

Considerant que per resolució d’Alcaldia s’han adoptat els primers decrets en relació a 
la constitució del nou ajuntament, corresponent al mandat 2019-2023, i que s’estableix 
que s’ha de donar compte al Ple de les resolucions adoptades. 

Considerant el que disposa l’article 46.2.a) de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local.  
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És per tot això que,  

S’ACORDA: 

PRIMER.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació del decret núm.  
2019LLDC000612, de data 25/06/2019, de nomenament dels membres de la Junta de 
Govern Local  i els Tinents  d’Alcalde, el qual es transcriu literalment:  

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Un cop celebrades les Eleccions Locals el 26 de maig de 2019 que varen ser 
convocades mitjançant  Reial Decret 209/2019 d’1 d’abril de 2019 (BOE 79, 
02/04/2019),  i constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, és procedent donar 
compliment als  requeriments establerts als arts. 38, 46 i 47 del Reial Decret 2568/86 
de 28 de  novembre,  pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals (en endavant ROF) 

L’art. 46.1 del ROF  estableix que els Tinents d’Alcalde seran lliurement nomenats i 
cessats per l’Alcalde entre els membres de la Junta de Govern Local. 

L’art. 47.1 del ROF determina que correspon als Tinents d’Alcalde substituir en la 
totalitat de funcions i per l’ordre del seu nomenament, a l’Alcalde, en els casos 
d’absència malaltia i impediment que impossibiliti a aquest per a l’exercici de les seves 
atribucions, així com desenvolupar les funcions de l’Alcalde en els supòsits de vacant 
en l’Alcaldia fins que prengui possessió el nou Alcalde. 

El punt segon de l’art. 47 del ROF estableix que en els casos d’absència, malaltia o 
impediment, les funcions de l’Alcalde no podran ser assumides pel Tinent d’Alcalde 
que correspongui sense expressa delegació, que reunirà els requisits dels números 1 i 
2 de l’art. 44 (Decret de l’Alcaldia resolent l’àmbit dels assumptes de la delegació,  
publicació al BOP i donar compte al Ple de la Corporació). 

En conformitat amb el que disposen els articles 20.a.b) i 23 de l’esmentada Llei, en la 
seva nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, 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 demés legislació 
complementària, en aquest municipi és obligatòria l’existència de la Junta de Govern 
Local, per tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.  

 

FONAMENTS DE DRET 

- Arts. 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Arts. 54 a  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. 
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- Arts. 46 i 52 del Reial Decret 2568/86 de 28 de  novembre,  pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 

Per tot això que, 

RESOLC 

PRIMER. Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estigui 
integrada per quatre regidors, el nomenament dels quals s’efectua per la present 
Resolució, a favor de: 

- Josep Martí i Cano 
- Míriam Rubio i Molina 
- Silvia Oliveras i Giralt 
- Joan Baptista Costa i Blázquez 
  

SEGON. Nomenar Tinents d’Alcalde als regidors de la Junta de Govern Local que es 
relacionen a continuació,  i per l’ordre que s’indica: 

1r.  Tinent d’Alcalde: Josep Martí i Cano 
2r.  Tinent d’Alcalde: Míriam Rubio i Molina 
3r.  Tinent d’Alcalde: Silvia Oliveras i Giralt 
4t.  Tinent d’Alcalde: Joan Baptista Costa i Blázquez 

 

TERCER. De la present Resolució se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la 
propera sessió que celebri, notificant-se a més personalment als designats per a la 
seva acceptació, que  s’entendrà efectuada tàcitament si en el termini de tres dies 
hàbils comptats des de la notificació, el regidor no presenta davant d’aquesta  Alcaldia 
la renúncia expressa, i tindrà efectes des del dia següent al d’aquesta Resolució. 

QUART.   Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes 
de l’Ajuntament.” 

 

SEGON.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació del decret núm.  
2019LLDC000597, de data 21/06/2019, de delegació de facultats genèriques i 
específiques a regidors, el qual es transcriu literalment: 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Un cop celebrades les Eleccions Locals el 26 de maig de 2019 que varen ser 
convocades mitjançant  Reial Decret 209/2019 d’1 d’abril de 2019 (BOE 79, 
02/04/2019),  i constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, i amb l’objecte de 
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dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta Alcaldia, considera 
necessari procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de competències, a favor 
de diferents Regidors. 

FONAMENTS DE DRET 

Arts. 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril 

Arts. 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. 

Arts 43 i següents del Reial Decret 2568/86 de 28 de  novembre,  pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 

És per tot això que, 

RESOLC 

Primer.  CREAR les sis Àrees d’Organització municipal efectuant en favor dels 
membres integrants i no integrants de la Junta de Govern Local, una delegació general 
d’atribucions per a la gestió dels assumptes de llurs respectives àrees d’actuació, 
d’acord amb la definició funcional de cada àrea que s’efectua en aquest mateix Decret:  

1. ÀREA D’ORGANITZACIÓ 

 Aquesta Àrea comprendrà les funcions polítiques i administratives, de gestió i 
d’impulsió en les matèries següents: ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I IMATGE, 
ATENCIÓ CIUTADANA I RECURSOS HUMANS. Aquesta Alcaldia efectua les 
delegacions específiques de les atribucions que es diran, en favor dels Regidors 
integrants i  no integrants de la Junta de Govern Local per tal que, dins dels seus 
respectius àmbits funcionals, puguin organitzar la direcció interna i la gestió dels 
serveis corresponents als que es concreten de les delegacions, sense facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers:  

Regidora Delegada de Comunicació i Imatge: Adriana Delgado i Herreros 

Regidora Delegada de Recursos Humans i Organització: Adriana Delgado i Herreros 

L’abast de les funcions d’aquestes delegacions se circumscriu a l’estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
d’atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre aquesta a 
l’Alcaldia o a la Junta de Govern Local.  
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   2. ÀREA DE SERVEIS INTERNS  

Aquesta Àrea comprendrà les funcions polítiques i administratives, de gestió i 
d’impulsió en les matèries següents: SECRETARIA GENERAL, CONTRACTACIÓ, 
PATRIMONI I RESPONSABILITAT, INFORMÀTICA I TIC. Aquesta Alcaldia efectua les 
delegacions específiques de les atribucions que es diran, en favor dels Regidors 
integrants i  no integrants de la Junta de Govern Local per tal que, dins dels seus 
respectius àmbits funcionals, puguin organitzar la direcció interna i la gestió dels 
serveis corresponents als que es concreten de les delegacions, sense facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers:  

Regidor Delegat d’Administració:  Jordi Palma i Sánchez 

L’abast de les funcions d’aquestes delegacions se circumscriu a l’estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
d’atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre aquesta a 
l’Alcaldia o a la Junta de Govern Local.  

3. ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA 

 Aquesta Àrea comprendrà les funcions polítiques i administratives, de gestió i 
d’impulsió en les matèries següents: GESTIÓ ECONÒMICA, TRESORERIA I 
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ. Aquesta Alcaldia efectua les delegacions 
específiques de les atribucions que es diran, en favor dels Regidors integrants i  no 
integrants de la Junta de Govern Local per tal que, dins dels seus respectius àmbits 
funcionals, puguin organitzar la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents 
als que es concreten de les delegacions, sense facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin a tercers:  

Regidora Delegat d’Hisenda: Míriam Rubio i Molina 

Regidora Delegat de Promoció Econòmica: Isabel Pérez i Estrada 

L’abast de les funcions d’aquestes delegacions se circumscriu a l’estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
d’atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre aquesta a 
l’Alcaldia o a la Junta de Govern Local.  

4. AREA DE TERRITORI 

 

Aquesta Àrea comprendrà les funcions polítiques i administratives, de gestió i 
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d’impulsió en les matèries següents: URBANISME, PROJECTES I OBRES, 
LLICÈNCIES, VIA PÚBLICA I MOBILITAT, DISCIPLINA I SANCIONS, MEDI 
AMBIENT I SOSTENIBILITAT. Aquesta Alcaldia efectua les delegacions especifiques 
de les atribucions que es diran, en favor dels Regidors integrants i no integrants de la 
Junta de Govern Local per tal que, dins dels seus respectius àmbits funcionals, 
puguin organitzar la direcció interna i la gestió dels Serveis corresponents als que es 
concreten de les delegacions, sense facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin a tercers: 

Regidora Delegada d’Urbanisme: Adriana Delgado i Herreros 

Regidor Delegat de Serveis Municipals: Josep Martí i Cano 

Regidora Delegada de Medi Ambient: Gisela Pascual i Muñoz 

L’abast  de les funcions d’aquestes delegacions se circumscriu a l’estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
d’atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre aquesta a  
l’Alcaldia o a la Junta de Govern Local 

 

5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

Aquesta Àrea comprendrà les funcions polítiques i administratives, de gestió i 
d’impulsió en les matèries següents: SERVEIS SOCIALS, SALUT, ENSENYAMENT, 
ESPORTS, JOVENTUT, CULTURA, DONA, GENT GRAN, PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I TURISME. Aquesta Alcaldia efectua les delegacions específiques de 
les atribucions que es diran, a favor dels Regidors integrants, i no integrants, de la 
Junta de Govern Local per tal que, dins dels seus respectius àmbits funcionals, 
puguin organitzar la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents als que es 
concreten de les delegacions, sense facultat de resoldre mitjançant actes 
administratius que afectin a tercers: 

Regidor Delegat de Benestar Social: Joan Baptista Costa i Blázquez 

Regidora Delegada de Gent Gran: Míriam Rubio i Molina 

Regidora Delegada de Salut: Míriam Rubio i Molina 

Regidor Delegat d’Esports: Josep Martí i Cano 

Regidor Delegat de Cultura: Jordi Palma i Sánchez 

Regidor Delegat d’Ensenyament: Joan Baptista Costa i Blázquez 
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Regidora Delegada de Joventut: Gisela Pascual i Muñoz 

Regidora Delegada de Participació Ciutadana: Sílvia Oliveras i Giralt 

Regidora Delegada de Turisme i Comerç: Sílvia Oliveras i Giralt 

Regidora Delegada d’Igualtat: Sílvia Oliveras i Giralt 

L’abast de les funcions d’aquestes delegacions se circumscriu a l’estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
genèric d’atribucions. Les propostes presentades per aquestes regidories hauran de 
contenir el vist- i – plau del coordinador econòmic de Serveis Personals 

6. ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA 

Aquesta Àrea comprendrà les funcions polítiques i administratives, de gestió i 
d’impulsió en les matèries següents: SEGURETAT CIUTADANA. Aquesta Alcaldia 
efectua les delegacions específiques de les atribucions que es diran, en favor dels 
Regidors integrants i  no integrants de la Junta de Govern Local per tal que, dins dels 
seus respectius àmbits funcionals, puguin organitzar la direcció interna i la gestió dels 
serveis corresponents als que es concreten de les delegacions, sense facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers:  

Regidor Delegat de Seguretat Ciutadana: Josep Martí i Cano 

L’abast de les funcions d’aquestes delegacions se circumscriu a l’estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
d’atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre aquesta a 
l’Alcaldia o a la Junta de Govern Local.  

Segon. De conformitat amb l’article 44 del ROF, aquestes delegacions tindran efecte 
des del dia següent a la data de notificació d’aquest Decret als regidors afectats, i 
seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta 
Alcaldia. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels 
regidors delegats i dels tinents d’alcalde, aquesta Alcaldia assumirà, directament i 
automàticament, les competències delegades, com a titular de la competència 
originària, i s’entén a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en base a la 
present resolució, sense necessitat de cap altra resolució expressa en aquest sentit.  

Tercer. Notificar aquesta resolució als regidors afectats, la qual s’entén acceptada la 
competència delegada, de forma tàcita, si dins del termini dels tres dies següents no 
es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.  
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Quart. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província conforme 
disposa l’article 44.2 del ROF i dar-ne compte al Ple en la sessió extraordinària que es 
convoqui per a donar compliment a l’article 38 del mateix ROF. 

” 

TERCER.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació del decret núm.  
2019LLDC000611, de data 25/06/2019, de la constitució dels grups municipals  del 
consistori  i  designació de llurs portaveus, el qual es transcriu literalment: 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’art. 73.3 de la Llei reguladora de les Bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, 
modificada per la Llei de Mesures per a la Modernització del Govern Local, Llei 
57/2003 de 16 de desembre de 2003, estableix que als efectes de la seva actuació 
corporativa, els membres de les Corporacions Locals es constituiran en grups polítics, 
en la forma i amb els drets i obligacions que s’estableixin, amb 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. 

L’art. 23 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals (en endavant ROF),  estableix que els membres de les Corporacions Locals, a 
efectes de la seva actuació corporativa, es constituiran en grups. 
 

Tal com disposa l’art. 24 del ROF els grups polítics es constituiran mitjançant escrit 
dirigit al President i 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.  En el mateix escrit de constitució es farà constar  la 
designació del portantveu del grup, podent -se designar també els suplents. 

L’art. 25 del ROF, estableix que de la constitució dels grups polítics i dels seus 
integrants i portantveus, el President haurà de donar compte al Ple en la primera 
sessió que es celebri. 

Atesos els escrits adreçats a aquesta Alcaldia pels membres de la Corporació 

Per tot això que, 

RESOLC 

Primer. Donar compte de la constitució dels Grups municipals i de la designació dels 
respectius portaveus, format pels següents regidors: 
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GRUP MUNICIPAL  ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC-AM) 
-Noms dels titulars: 
Sra. Adriana Delgado i Herreros 
Sr. Josep Martí i Cano 
Sra. Silvia Oliveras i Giralt 
Sr. Jordi Palma i Sánchez 
Sra. Gisela Pascual i Muñoz 
Portaveu titular:  Jordi Palma i Sánchez  
 
GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER SANT VICENÇ DE CASTELLET (JUNTS) 
-Noms dels titulars: 
Sra. Carme Jiménez i Fernàndez 
Sr. Daniel Mauriz i  Vidal 
Sra. Sílvia Vila i  López 
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas 
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí 
Portaveu titular:  Daniel Mauriz Vidal  
 
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSC-CP) 
-Noms dels titulars: 
Sra. Míriam Rubio i Molina  
Sra. Isabel Pérez i Estrada 
Portaveu titular:  Míriam Rubio i Molina 
 
GRUP MUNICIPAL EN COMÚ SANT VICENÇ DE CASTELLET 
-Noms dels titulars: 
Sr. Joan Baptista Costa i Blázquez 
Portaveu titular Joan Baptista Costa i Blázquez 
 

QUART.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació del decret núm. 
2019LLDC000601, de data 25/06/2019, d’aprovació signatures autoritzades per 
disposar dels fons municipals, el qual es transcriu literalment: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que la senyora Adriana Delgado ha estat nomenada alcaldessa de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Castellet, el dia 15 de juny de 2019. 

Atès el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i el Reial Decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic, que estableixen que les autoritzacions de disposició dels 
fons públic s’hauran de realitzar a través de les signatures conjuntes dels tres clauers, 
és a dir,  l’ordenador/a de pagaments o President/a de la Corporació, Interventor/a i 
Tresorer/a. 
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 Atès que l’article 13 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, estableix la possibilitat que els titulars dels òrgans administratius poden ser 
suplerts temporalment en els supòsits de vacant, absència o malaltia, així com en els 
casos en què s’hagi declarat la seva abstenció o recusació, altrament la possibilitat de 
substituir en aquest cas la signatura reconeguda en la figura dels tres clauers titulars. 
 

Atès que l’article 186 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de les Hisendes Local, estableix la competència de l’ordenació 
de pagaments al president/a de l’entitat local i atès que aquesta és una competència 
de l’alcaldia delegable d’acord amb el que es desprèn de l’article 21.3 de la LRBL 
7/1985. 

És per tot això que  

RESOLC 

Primer- Establir la nova relació dels titulars i suplents de les signatures autoritzades 
als efectes de  disposar dels fons dels comptes que figuren oberts a nom de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet en qualsevol entitat bancària o caixa 
d’estalvis, i que hauran d’esser realitzats conjuntament amb la figura dels tres clauers 
que s’exposen a continuació: 

-     Alcaldessa titular: Sra. Adriana Delgado i Herreros,  
-     Regidora Delegada : Míriam Rubio i Molina,  
-     Interventor accidental: Sr  Antoni Coll i Giménez,   
-    Interventora suplent: Agnès Laguna i Martin,  
-    Tresorera titular: Sandra Martínez i Jiménez,  
-    Tresorera suplent: Agnès Laguna i Martin, 

 

Segon- Deixar sense efecte l’anterior relació d’apoderats per disposar dels fons 
públics. 

” 

CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació del decret núm.  
2019LLDC000620, de data  28/06/2019, de règim de sessions de la Junta de Govern 
Local  i  delegacions, el qual es transcriu literalment: 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; art 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 arts. 52 i 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
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s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 
 

Per tot això que  

RESOLC: 

PRIMER.-  La Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia i integrada pels 
regidors nomenats per decret d´Alcaldia número 2019LLDC000612 de data 25 de juny 
de 2019, un cop constituïda de conformitat amb l’article 112.1 del ROF, celebrarà 
sessions resolutòries ordinàries, d’acord amb el que prescrigui el Ple Municipal, els 
dimecres, a les 18:30  i les sessions extraordinàries quan la Presidenta ho decideixi. 
 
 

SEGON.- El quòrum d’assistència per a la constitució vàlida d’aquests òrgans és el 
d’un terç del nombre legal de membres. El quòrum s’ha de mantenir durant tota la 
sessió.  Els acords s’adopten per majoria simple i, en cas d’empat, decideix el vot del 
president o presidenta. 
 

 

TERCER.-  La Junta de Govern Local podrà celebrar també sessions deliberants, quan 
amb aquest caràcter es convoquin, essent la seva finalitat la funció d’assessorament i 
assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions per tal d’analitzar temes 
puntuals, sense adopció d’acords resolutoris. 
 
 

QUART.- Ultra les funcions d’assessorament i consulta legalment atribuïdes a la Junta 
de Govern Local, aquesta tindrà les competències que el Ple de l’Ajuntament, amb 
caràcter acumulatiu, li pugui delegar i les següents que aquesta Alcaldia li delega: 
 

 
EN MATÈRIA DE PERSONAL: 
1.- L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la 
plantilla aprovada i les seves modificacions, l’aprovació de les bases de les 
proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió interna de 
llocs de treball, llevat dels tràmits d’impuls de l’expedient que seran 
competència de l’Alcaldia. 
 
EN MATÈRIA URBANÍSTICA: 
1.- L’aprovació de llicències d’obres majors, i primera utilització i ocupació, 
llicències  parcel·lació i divisió horitzontal, corresponent a l’article 187 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
2.- Aprovació de llicències ambientals, annexos 2.1 i  2.2, corresponents a la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats. 
  
3.- Llicències i comunicacions prèvies d’activitats compreses en la Llei 11/2009, 
de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, amb concordança amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual 
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s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, llevat de les 
atraccions de fira i els circs. 
 
 

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: 
1.- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi la 
quantitat de 60.101,21 Euros i no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en tot cas, els 6.000.000,00 Euros, incloses les de caràcter 
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia indicada. La delegació comprendrà les modificacions contractuals i les 
actualitzacions i revisions de preus, així com dels cànons, en el seu cas. 
 
 

EN MATÈRIA DE PATRIMONI: 
1.- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni 3.000.000,00 Euros, així com l’alienació del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicada, en els supòsits 
següents: 
- La de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupost. 
- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic quan la 
seva alienació no estigui prevista en el pressupost. 
- Arrendament de béns patrimonials. 
 
 

EN MATÈRIA ECONÒMICA: 
1.- Aprovació de subvencions de caire social, sempre que la seva quantia sigui 
superior a 500€. 
 

 

CINQUÈ.- Les atribucions delegades s’exerciran per la Junta de Govern Local en els 
termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles d’ésser 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 mitjançant la 
inclusió, en la part expositiva, del text següent: 
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a 
titular de la competència originària, seran immediatament executius i es presumiran 
vàlids i legítims. 
 
 

SISÈ.- Delegar de forma indistinta en tots els tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament, 
senyors/es: Josep Martí i Cano, Míriam Rubio i Molina, Sílvia Oliveras i Giralt i Joan 
Baptista Costa i Blázquez les competències que a aquesta Alcaldia li atorga l’article 
51.1 del Codi Civil, en la redacció que li dóna la Llei 35/1994, de 23 de desembre, per 
autoritzar els matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal.  Aquesta 
delegació faculta tots els regidors per autoritzar matrimonis civils, si bé en cada 
cerimònia no podrà intervenir més d’un d’ells. 
 
 

SETÈ.- De conformitat amb l’article 44 del ROF, aquestes delegacions tindran efecte 
des del dia següent a la data de notificació d’aquest Decret als regidors afectats, i 
seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta 
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Alcaldia.  En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels 
regidors delegats i dels tinents d’alcalde, aquesta Alcaldia assumirà, directament i 
automàticament, les competències delegades, com a titular de la competència 
originària, i s’entén a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en base a la 
present resolució, sense necessitat de cap altra resolució expressa en aquest sentit.  
 
 

VUITÈ.- Determinar que aquesta Alcaldia podrà assumir les atribucions delegades 
quan per raons d’urgència sempre que ho estimi necessari, donant compte de la 
resolució que s’adopti a la Junta de Govern Local, als efectes del seu coneixement, de 
conformitat amb el que estableix l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del sector públic. 
 
 

NOVÈ.- Del present Decret se'n donarà compte a l’Ajuntament Ple en la primera sessió 
que celebri, notificant-se, a més a més, als regidors membres de la Junta de Govern 
Local. 
 
 

DESÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al Tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. 
 
 

ONCÉ.- 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.”  
 
 
Aquest punt és assabentat i no susceptible de votació 
 
 
1.6.- El senyor Secretari accidental, per indicacions de la Presidència, dona lectura al 
següent dictamen: 
 
ASSUMPTE 

RÈGIM INDEMNITZATORI I DEDICACIONS CÀRRECS ELECTES 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 
d’1 d’abril (BOE 79, 02/04/2019), el passat 26 de maig i constituït el nou Ajuntament el 
dia 15 de juny de 2019, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a 
l’actuació municipal, aquesta Alcaldia, considera necessari procedir a l’establiment 
d’un règim de delegacions de competències,  a favor de diferents Regidors. 
 
 

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, en la seva nova redacció donada per les 
Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de desembre, 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; interpretats d’acord amb la seva 
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Disposició Addicional, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de 
percebre retribucions per 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, així 
com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l’exercici del càrrec. 
 
 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 50.8 del Text Refós abans 
esmentat, els Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar d’una infraestructura 
mínima de mitjans materials i personals per a l’exercici del càrrec, el que, donades les 
possibilitats funcionals d’aquest Ajuntament, i a la vista del que disposa l’article 73.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la seva nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 
d’abril, requereix assignar-los una dotació econòmica de caràcter mensual, que 
contindrà un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del 
seu nombre de membres, que no podrà destinar-se per aquests 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. 
 
Per tot això que 
 

S’ACORDA 
 

PRIMER.- DONAR COMPTE que l’Alcaldessa-Presidenta, la Sra. Adriana Delgado i 
Herreros, ha manifestat la seva voluntat de renunciar al cobrament de qualsevol 
indemnització de les aprovades en el present acord. 
 
SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 01/09/2019, el 1r Tinent d’Alcalde i regidor 
d’Esports, Serveis Municipals i Seguretat Ciutadana, el Sr. Josep Martí i Cano, 
exercirà el seu càrrec en règim de dedicació total,  i serà donat d’alta al règim 
corresponent de la Seguretat Social. Fins a l’esmentada data, el senyor Josep Martí i 
Cano ha manifestat la seva voluntat de renunciar al cobrament de qualsevol 
indemnització de les aprovades en el present acord. 
 
TERCER.- Establir a favor del 1r Tinent d’Alcalde, i regidor d’Esports, Serveis 
Municipals i Seguretat Ciutadana, el Sr. Josep Martí Cano, que desenvoluparà les 
seves funcions en règim de dedicació total, amb una retribució anual que es percebrà 
en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any, i les dues restants 
corresponents a les mensualitats de juny i desembre, per un import anual de 
QUARANTA-UN MIL euros (41.000 €). 
 
QUART.- Establir que, amb efectes del dia 01/07/2019, els regidors de la corporació, 
que a continuació es relacionen, exerciran el seu càrrec en règim de dedicació parcial 
d’acord amb l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local atès que realitzaran funcions delegades en les regidories que ostenten, 
d’acord amb el Decret d’alcaldia número 597 de 21 de juny de 2019, i desenvolupin 
responsabilitats que així ho requereixen, i seran donats d’alta al règim corresponent de 
la Seguretat Social, els quals percebran catorze pagues, dotze corresponents a les 
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mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre, pels imports i dedicacions que a continuació es detallen: 
 
 

NOM/CÀRREC DED.     RETRIBUC. 
Jordi Palma Sánchez – Regidor àrea de Serveis 
Interns i regidor de Cultura 55% 22.260,00 € 

Míriam Rubio Molina – Regidora d’Hisenda, Gent 
Gran i Salut 45% 17.600,00 € 

Isabel Pérez Estrada – Regidora de Promoció 
Econòmica 35% 14.400,00 € 

Sílvia Oliveras Giralt – Regidora de Participació 
Ciutadana, Turisme, Comerç i Igualtat 21% 9.660,00 € 

Gisela Pascual Muñoz – Regidora de Medi Ambient i 
Joventut 21% 9.660,00 € 

Joan B. Costa Blázquez – Regidor de Benestar 
Social i Ensenyament 21% 9.660,00 € 

 
CINQUÈ.- Establir, amb efectes del dia 01/07/2019, a favor dels membres de la 
Corporació que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o 
parcial, el règim d’indemnitzacions següents: 

a) Per assistència a les sessions de Ple:     110 € 
b) Per assistència a les sessions informatives del Ple:     35 € 
c) Per assistència a les sessions informatives de  
      la Comissió Especial de Comptes:     35  €  
d) Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local :   130 € 

 

 
SISÈ.- Establir amb efectes del dia 01/07/2019, a favor dels diferents Grups Polítics 
Municipals, una dotació econòmica per l’import següent: 

a) 50  euros mensuals per a cada regidor electe. 
b) 12,50 euros mensuals per cada grup municipal. 

 

Aquesta dotació no podrà destinar-se 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. 
 
SETÈ.- Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per 
les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació 
documental d’aquestes. 
 
VUITÈ.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i 
als Regidors i Regidores afectats, fent constar a aquells que han estat designats per a 
desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s’entendrà 
acceptat aquest règim per l’afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de 
les 24 hores següents a la seva notificació. 
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NOVÈ.- Iniciar, arribat el cas, l’expedient de modificació de crèdit procedent per dotar 
correctament les partides pressupostàries afectades pel present acord. 
  
No hi ha intervencions en aquest punt 
 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Majoria Absoluta dels assistents 
 
 
A favor En contra 
Adriana Delgado i Herreros, Alcaldessa, 
grup municipal ERC 

Sra. Mª del Carme Jiménez i Fernàndez, 
grup municipal JUNTS 

Josep Martí i Cano, grup municipal ERC  Sr. Daniel Mauriz i Vidal, grup municipal 
JUNTS 

Sílvia Oliveras i Giralt, grup municipal 
ERC 

Sra. Silvia Vila i López, grup municipal 
JUNTS 

Jordi Palma i Sànchez, grup municipal 
ERC 

Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, grup 
municipal JUNTS 

Gisela Pascual Muñoz, grup municipal 
ERC 

Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, grup 
municipal JUNTS 

Miriam Rubio i Molina, grup municipal 
PSC 

 

 
 
Un cop acabat l’ordre del dia del Ple la Sra. Delgado vol comentar que estem a les 
portes de la Festa Major Infantil i de la Festa Major d’Estiu i convida a tothom a gaudir 
de tots els actes. També convida als regidors i regidores als actes institucionals, com és 
habitual, i al Ple Extraordinari previ a l’entrega de la Medalla de Sant Vicenç 
 
 
I no havent-hi altres temes a tractar, la Presidència aixeca la sessió de tot el que 
s’estén a la present acta que signa l’Il·lma. Senyora Alcaldessa juntament amb mi, el 
Secretari accidental, que certifico 
 
 
Vist i plau       El secretari accidental, 
L’Alcaldessa-Presidenta, 
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