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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL 
DIA 9 DE JULIOL DE 2015 
 
 
Vacarisses, 9 de juliol de 2015, essent les 18:00 hores del dia de la data i prèvia convocatòria 
realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió extraordinària els components del Consell Plenari 
Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb l'objecte de tractar i donar 
compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia, de conformitat amb l' establert a l'article 
38 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
 
Presideix 
                                                                        
Antoni Masana i Ubach , l’alcalde   
 
Regidors 
 
Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde 
Laura Sánchez López, 2ª  tinent d’alcalde 
María Luisa Santander Aguilar, 3ª tinent d’alcalde 
Albert Salamé i Sabater 
Pere Casas i Ardanaz 
Mariana Ríos López 
Salvador Boada i Guàrdia 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Martín i Martín 
Anna Maria Singla Sangrà 
Pedro Roque Serna González 
Juan Pablo Garrido Sánchez 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
  
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA D E L’AJUNTAMENT 

CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015. 

Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels presents assistents a la respectiva sessió. 
 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x  x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS   x     
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2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ESTABLIMENT DEL RÈGIM  DE SESSIONS DE 
CARÀCTER ORDINARI DE L’AJUNTAMENT EN PLE I DE LA JU NTA DE GOVERN 
LOCAL 

Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou 
Ajuntament, es fa 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. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 46.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local ,  el Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada dos 
mesos en els municipis d'una població entre 5.001 i 20.000 habitants. 
 
Atès que no obstant l’anterior, l’article 4.1 del nostre Reglament Orgànic Municipal disposa que 
"El Ple, integrat per tots els regidors sota la presidència de l’alcalde, celebrarà sessions 
ordinàries amb la periodicitat que aquest òrgan col.legiat determini a l’inici de cada mandat”. 
 
Atès que en virtut del que preveu l’article 99 del DL 2/2003,  de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya , la Junta de Govern Local 
celebrarà les sessions ordinàries amb la periodicitat que determini el ple de la corporació. 
 
Vist que per raons de celeritat i eficàcia i amb la intenció de que la Junta de Govern Local 
comencés a exercir les seves competències el més aviat possible, per decret de l’alcaldia núm. 
174/2015, de 18 de juny de 2015, pel qual es va resoldre crear la Junta de Govern Local i 
determinar la seva composició i competències delegades, es va establir la periodicitat de les 
sessions d’aquest òrgan col.legiat. 
 
 
Per tot això, aquesta alcaldia ,  proposa al Ple l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
PRIMER.-  Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, tindran lloc l’últim 

dijous no festiu de cada mes ,  a les 20:00 hores, en el Saló de Sessions de 
l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte. Atenent a aquest règim de sessions el 
primer Ple ordinari se celebrarà el mes de juliol.  

 
SEGON.-  Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local  tinguin 

periodicitat setmanal. 
 
TERCER.-  Facultar el senyor Alcalde per posposar o avançar la celebració de les sessions 

ordinàries del Ple , dins del mateix mes de la celebració, quan el dia fixat sigui 
festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional, quan això no menyscabi la 
gestió dels assumptes municipals. 

 
 
Intervé el Sr. Boada qui manifesta que el seu grup creu que no es necessari fer un ple ordinari 
cada mes. 
 
El Sr. Masana respon dient que ells consideren que sí és necessari, que fent els plens cada dos 
mesos aquests s’allarguen molt i que a més a més es una forma de donar més participació als 
veïns i un exercici de transparència.   
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 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x  x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS    x     
 
 
 
3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CREACIÓ, DENOMINACIÓ  I COMPOSICIÓ DE LES 

COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀCTER PERMANENT I DE LA COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES. 

 
 
Un cop celebrades el passat 24 de maig de 2015 les Eleccions Locals convocades mitjançant 
Reial Decret 233/2015, de data 30 de març , i constituït el nou Ajuntament en sessió 
extraordinària celebrada el dia 13 de juny de 2015, es fa necessari procedir, d'acord amb la 
legislació vigent i amb el Reglament Orgànic Municipal, a la creació i determinació de la 
composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent d'aquest Ajuntament, amb 
l'objecte de dotar-lo d'òrgans complementaris 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, atorga a 
tots els Grups Municipals integrants de la Corporació. 
 
El Reglament orgànic municipal regula als seus articles 20 a 23 la composició, funcions i règim de 
funcionament de les comissions informatives,  i als articles 32 a 34 la comissió especial de 
comptes. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, constituïda per l’article 60 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text  refós de la Llei  municipal i 
de règim local de Catalunya, en concordança amb els articles 123, 124, 125 ,126, 134  i 
següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de cada Corporació 
determinar el nombre i la denominació d'aquestes Comissions Informatives, tant quan neixin 
amb vocació de permanència per obeir a l'estructura de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, 
amb funcions d'estudi i dictamen previs dels  assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del 
Ple, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin de la competència 
del Ple de la Corporació, quan l'òrgan competent els sol·liciti el dictamen. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes, d'existència preceptiva segons determina l'article 
20.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local , assumirà les 
competències que l'article 116 de l'esmentat text legal,  en concordança amb l'article 212 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades funcions en tal 
condició. 
 
Atès que cada Comissió ha d'estar integrada de forma que la seva composició s'acomodi a la 
proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representants a la Corporació o igual per a 
cada grup ,en aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat.  
 
Atès que l’article 32 del Reglament Orgànic Municipal preveu que la Comissió Especial de 
Comptes serà integrada pels membres de la comissió informativa que el Ple acordi.  
 
Vistos els escrits presentats pels diferents grups municipals, de propostes de nomenaments 
efectuades pels mateixos.  
 
Al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció dels següents   
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 A C O R D S 
 

 
PRIMER.- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents: 
 

1) Comissió Informativa de RÈGIM INTERIOR 

2) Comissió Informativa de SERVEIS TERRITORIALS 

3) Comissió Informativa de SERVEI A LES PERSONES 

 
SEGON.- Aprovar la composició de la Comissió Informativa de RÈGIM INTERIOR, la qual 
estarà integrada pels membres següents: 
 

� President: L'alcalde o regidor en qui delegui. 

� Vocals: 

Titular Albert Salamé i Sabater, suplent Olga Serra i Luque, en representació del Grup Municipal  
ERC-AM 
 
Titular Laura Sánchez López, suplent Mariana Ríos i López, en representació del Grup 
Municipal  PSC-CP 
 
Titular María Luisa Santander Aguilar, en representació del Grup Municipal  MV-E 
 
Titular Salvador Martín i Martín , suplent Salvador Boada i Guàrdia, en representació del Grup 
Municipal  UIPV 
 
Titular Pedro Roque Serna González, suplent Juan Pablo Garrido Sánchez en representació del 
Grup Municipal  V per V 
 
 
Secretari: El/la secretari/a general de l'Ajuntament, o  funcionari en qui delegui. 
 
 
TERCER.-  Aprovar la composició de la Comissió Informativa de SERVEIS TERRITORIALS, la 
qual estarà integrada pels membres següents: 
 

� President: L'alcalde o regidor en qui delegui. 

� Vocals: 

Titular Pere Casas i Ardanaz, suplent Albert Salamé i Sabater, en representació del Grup 
Municipal  ERC-AM 
 
Titular Laura Sánchez López, suplent Mariana Ríos i López, en representació del Grup 
Municipal  PSC-CP 
 
Titular María Luisa Santander Aguilar, en representació del Grup Municipal  MV-E 
 
Titular Salvador Boada i Guàrdia , suplent Salvador Martín i Martín, en representació del Grup 
Municipal  UIPV 
 
Titular Juan Pablo Garrido Sánchez, suplent Pedro Roque Serna González ,en representació 
del Grup Municipal  V per V 
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Secretari: El/la secretari/a general de l'Ajuntament, o funcionari  en qui delegui. 
 
 
QUART.- Aprovar la composició de la Comissió Informativa de SERVEI A LES PERSONES, la 
qual estarà integrada pels membres següents: 
 

� President: L'alcalde o regidor en qui delegui. 

� Vocals: 

Titular Alberet Salamé i Sabater, suplent Olga Serra i Luque, en representació del Grup 
Municipal  ERC-AM 
 
Titular Laura Sánchez López, suplent Mariana Ríos i López, en representació del Grup 
Municipal  PSC-CP 
 
Titular María Luisa Santander Aguilar, en representació del Grup Municipal  MV-E 
 
Titular Josep Maria Gibert i Castellet , suplent Anna Maria Singla i Sangrà, en representació del 
Grup Municipal  UIPV 
 
Titular Juan Pablo Garrido Sánchez suplent: Pedro Roque Serna González, en representació 
del Grup Municipal  V per V 
 
 
Secretari: El/la secretari/a general de l'Ajuntament, o funcionari  en qui delegui. 
 
 
CINQUÈ.- Crear la Comissió Especial de Comptes,  i aprovar la seva composició, la qual estarà 
integrada pels següents membres: 
 

� President: L'alcalde o regidor en qui delegui. 

� Vocals: 

Titular Albert Salamé i Sabater, suplent Pere Casas i Ardanaz, en representació del Grup 
Municipal  ERC-AM 
 
Titular Mariana Ríos López, suplent Laura Sánchez López, en representació del Grup Municipal  
PSC-CP 
 
Titular María Luisa Santander Aguilar, en representació del Grup Municipal  MV-E 
 
Titular Salvador Boada i Guàrdia , suplent Josep Maria Gibert i Castellet, en representació del 
Grup Municipal  UIPV 
 
Titular Pedro Roque Serna González, suplent Juan Pablo Garrido Sánchez, en representació 
del Grup Municipal  V per V 
 
 
Secretari: El/la secretari/a general de l'Ajuntament , o funcionari en qui delegui. 
 
 
SISÈ.- Establir el següent  règim de sessions : 
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• Les comissions informatives permanents dels plens ordinaris es celebraran, sense 
necessitat de convocatòria prèvia, quedant automàticament convocats els regidors 
designats per cada grup municipal: 

   
- Comissió Informativa de Servei a les Persones: els dimecres de la setmana anterior 

que es celebra el ple, a les 18:00 hores.  
 
- Comissió Informativa de Serveis Territorials: els dimecres de la setmana anterior que 

es celebra el ple, a  les 18:30 hores.  
 

- Comissió Informativa de Règim Interior: els dimecres de la setmana anterior que es 
celebra el ple, a  les 19:00 hores . 

 
• Les comissions informatives dels plens extraordinaris es celebraran amb una antelació 

mínima de 72 hores respecte la celebració del ple, prèvia convocatòria expressa 
comunicada a l’efecte. 

 
 
 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui pregunta si el Sr. Alcalde delegarà o no la presidència de les 
comissions informatives i,  si es delegarà, pregunta en quin regidor. 
 
El Sr. Masana diu que aquesta decisió es farà per decret el dilluns i que les comissions no les 
presidirà  ell, sinó que es  delegarà en algun regidor. Diu que el dilluns ja es tindrà coneixement del 
decret i que ara, per prendre aquest acord, no es necessari que hi consti aquest fet. Pregunta al Sr. 
Boada per quin motiu demana ara aquesta informació. 
 
El Sr. Boada respon que el fet de fer o no aquesta delegació i depèn de a qui es faci pot suposar 
una despesa d’uns 33.000 €, ja que els regidors que tenen dedicació parcial o exclusiva no hi 
cobren indemnitzacions per assistències. Diu que els interessa per poder saber el global de la 
despesa per aquests conceptes. Comenta que es important per poder votar els següents punts  del 
ple tenir clara aquesta qüestió i el que ha sortit a les notícies sobre aquest tema  tot i que és cert 
que l’alcalde, tal i com es diu, s’ha baixat el sou un 30%. 
 
Sotmès a votació s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR X  X X X 

EN CONTRA  X    

ABSTENCIONS         
 
 
 
 
4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS I 

ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE SESSIONS 
 
 
El Reglament orgànic municipal regula en el seu article 31 la composició, funcions i règim de 
funcionament de la Junta de Portaveus . 
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Atès que els membres dels diferents partits polítics que constitueixin el nou Ajuntament, en 
compliment d’allò que disposen els  articles  24.1 del ROF i 24 del ROM, han presentat escrits 
de constitució dels diferents Grups Municipals, designant  els respectius portaveus i substituts, 
de conformitat amb l' establert a l'article  24.2 del ROF i 27 del ROM. 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 178/2015,  de 19 de juny de 2015, s’ha resol 
declarar constituïts els Grups Municipals de l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
Atès que per a l'efectivitat de les funcions de la Junta de Portaveus, previstes a l'article 31.2 del 
ROM, i sens perjudici del determinat al punt 3 del mateix article,  considero apropiat preestablir 
un règim reunions a celebrar per aquest òrgan, que es correspongui amb posterioritat 
immediata a la periodicitat que es fixarà per a la celebració de les Comissions Informatives 
Permanents a crear. 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Crear la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Vacarisses, com a òrgan 
complementari de l’organització municipal,  integrada per: 
 
President :  L’alcalde,  Antoni Masana i Ubach 
 
Portaveus: 
 

� Albert Salamé i Sabater, i com a suplent Olga Serra i Luque, en representació del Grup 
Municipal ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ( 
ESQUERRA-AM)  

 
� Laura Sánchez López, i com a suplent Mariana Ríos López, en representació del  Grup 

Municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE 
PROGRÉS ( PSC-CP)  

 
� María Luisa Santander Aguilar, en representació del Grup Municipal MOVEM 

VACARISSES – INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I 
ALTERNATIVA – MOVIMENTS SOCIALS - ENTESA (MV-E )  

 
� Salvador Boada i Guàrdia, i com a suplent Josep Maria Gibert i Castellet, en 

representació del Grup Municipal UNIÓ INDEPENDENT PER VACARISSES     (UIPV) 
 
� Pedro Roque Serna González, i com a suplent Juan Pablo Garrido Sánchez, en 

representació del Grup Municipal VEÏNS PER VACARISSES   ( V per V) 
 
SEGON.- Establir que la Junta de Portaveus es reunirà , amb caràcter ordinari i sense prèvia 
convocatòria, quedant automàticament convocats els portaveus designats per cada grup 
municipal ,  l'últim dilluns no festiu de cada mes i previ al ple ordinari,  a les 18:30 hores . 
 
 
Sotmès a votació s’aprova amb el següent resultat: 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR X X X X X 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
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5.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE NOMENAMENT DE REPRESE NTANTS DE LA 
CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PL E I A D’ALTRES 
ENTITATS I ORGANISMES DE LES QUALS FORMA PART. 

 
Amb la constitució del nou Ajuntament, d'entre els corporatius que l'integren han d'ésser nomenats 
els representants de la Corporació als diferents òrgans col·legiats, entitats i organismes que 
actualment tenen representació municipal. 
 
Vistos els escrits que a tal efecte han presentat els diferents grups municipals de la Corporació. 
 
Vist el què disposen els articles 52.2.b) i 52.2.e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 38.c 

del Reglament d'organització,  funcionament i règim jurídic de les entitats locals, al Ple de 

l'Ajuntament proposo l'adopció dels següents 

 A C O R D S 
 
PRIMER.- Nomenar representants de la Corporació en els següents òrgans col.legiats competència 
del Ple i a d'altres organismes i entitats  de les quals forma part: 
 
Consell Sectorial de Seguiment de l’Abocador de Col l Cardús 
Antoni Masana i Ubach, presidència 
Pere Casas i Ardanaz, en representació del Grup Municipal  ERC-AM 
Laura Sánchez López, en representació del Grup Municipal PSC-CP 
María Luisa Santander Aguilar, en representació del Grup Municipal MV-E 
Salvador Boada i Guàrdia, en representació del Grup Municipal UIPV 
Pedro Roque Serna González, en representació del Grup Municipal  V per V 
 
Comissió Local de Protecció Civil 
Antoni Masana i Ubach, presidència 
Albert Salamé i Sabater, en representació del Grup Municipal  ERC-AM 
Laura Sánchez López, en representació del Grup Municipal Grup Municipal  PSC-CP 
María Luisa Santander Aguilar, en representació del Grup Municipal MV-E 
Salvador Martín i Martín, en representació del Grup Municipal UIPV 
Juan Pablo Garrido Sánchez, en representació del Grup Municipal  V per V 
 
Junta Local de Seguretat 
Antoni Masana i Ubach, presidència 
 
Comissió de Seguiment del Reglament d’ Usos Lingüís tics 
Pere Casas i Ardanaz, presidència 
Olga Serra i Luque, en representació del Grup Municipal  ERC-AM 
Laura Sánchez López, en representació del Grup Municipal PSC-CP 
María Luisa Santander Aguilar, en representació del Grup Municipal MV-E 
Anna Maria Singla i Sangrà, en representació del Grup Municipal UIPV 
Pedro Roque Serna González, en representació del Grup Municipal  V per V 
Albert Salamé i Sabater, regidor de Comunicació  
 
Comissió de Seguiment de mesures per reduir sinistr alitat C-58 
Antoni Masana i Ubach, presidència 
Pere Casas i Ardanaz, en representació del Grup Municipal  ERC-AM 
Mariana Ríos López, en representació del Grup Municipal PSC-CP 
María Luisa Santander Aguilar, en representació del Grup Municipal MV-E 
Josep Maria Gibert i Castellet, en representació del Grup Municipal UIPV 
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Pedro Roque Serna González, en representació del Grup Municipal  V per V 
Laura Sánchez López, regidora de Mobilitat territorial 
 
 
Consell Municipal de Comunicació 
Albert Salamé i Sabater, presidència 
Pere Casas i Ardanaz, en representació del Grup Municipal  ERC-AM 
Mariana Ríos López, en representació del Grup Municipal PSC-CP 
María Luisa Santander Aguilar, en representació del Grup Municipal MV-E 
Salvador Martín i Martín, en representació del Grup Municipal UIPV 
Juan Pablo Garrido Sánchez, en representació del Grup Municipal  V per V 
Consell de redacció 
Antoni Masana i Ubach, presidència 
Olga Serra i Luque, en representació del Grup Municipal  ERC-AM 
Mariana Ríos López, en representació del Grup Municipal  PSC-CP 
María Luisa Santander Aguilar, en representació del Grup Municipal MV-E 
Salvador Martín i Martín, en representació del Grup Municipal UIPV 
Pedro Roque Serna González, en representació del Grup Municipal  V per V 
Albert Salamé i Sabater, regidor de comunicació 
 
Consell Escolar Municipal  
Maria Luisa Santander Aguilar, presidència i en representació del Grup Municipal MV-E 
Pere Casas i Ardanaz,en representació del Grup Municipal  ERC-AM 
Mariana Ríos López, en representació del Grup Municipal PSC-CP 
Josep Maria Gibert i Castellet, en representació del Grup Municipal UIPV 
Juan Pablo Garrido Sánchez, en representació del Grup Municipal  V per V 
 
Consell Municipal d’Esports 
Pere Casas i Ardanaz, presidència 
Albert Salamé i Sabater, en representació del Grup Municipal  ERC-AM 
Mariana Ríos López, en representació del Grup Municipal PSC-CP 
María Luisa Santander Aguilar, en representació del Grup Municipal MV-E 
Salvador Boada i Guàrdia, en representació del Grup Municipal UIPV 
Pedro Roque Serna Gonzalez, en representació del Grup Municipal  V per V 
 
Entitat Urbanística de Conservació del Pla Parcial Industrial Can Torrella 
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde 
 
Junta de Compensació del Pla Especial de la Fariner a  
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde 
 
Comissió de Delimitació Municipal de Vacarisses  
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde, presidència 
Pere Casas i Ardanaz, regidor d’Urbanisme 
Laura Sánchez López, regidora de Serveis Municipals  
Josep Lluís Múrcia i Torrecillas, Cap de Serveis Territorials de l’Ajuntament 
Joan Amengual i Tomé, secretari de l’Ajuntament 
 
Comissió de Menjador Escolar de Vacarisses 
María Luisa Santander Aguilar, presidència 
 
Consorci Locaret 
Albert Salamé i Sabater, regidor de Comunicació 
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Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occi dental  
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde 
 
Consorci de Turisme del Vallès Occidental 
Olga Serra i Luque, regidora d’Industria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
 
Consorci per a gestió de la televisió digital local  pública de la demarcació Terrassa-Vallès 
Oest  
Albert Salamé i Sabater, regidor de Comunicació 
 
Agrupació de Municipis titulars del servei de Trans port Urbà de la Regió Metropolitana de 
Barcelona   
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde 
Laura Sánchez López, regidora de Mobilitat Territorial 
 
Agrupació de Defensa Forestal de Vacarisses-Rellina rs 
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde 
María Luisa Santander Aguilar, regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
Associació Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Soste nibilitat 
María Luisa Santander Aguilar, regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
Ass ociació de Municipis per la Independència 
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde 
 
Ass ociació de Propietaris “Entorns de Montserrat” 
María Luisa Santander Aguilar, regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Olga Serra i Luque, regidora d’Acció Social, Cooperació i Solidaritat 
 
Xarxa Local de Prevenció de Drogodepedència 
Olga Serra i Luque, regidora d’Acció Social, Cooperació i Solidaritat 
 
Xarxa Local de Consum   
Mariana Ríos López, regidora de Sanitat i Consum  
 
Xarxa Audiovisual Local  
Albert Salamé i Sabater, regidor de Comunicació 
 
 
S’estableix amb caràcter general  que les suplències de l’alcalde seran ostentades per les 
tinents d’alcalde, per l’ordre de prelació de nomenament. 
 
SEGON.-  Notificar el nomenament als designats, als òrgans col·legiats respectius, i a les diferents 
entitats i organismes. 
 
 
Sotmès a votació s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
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 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x x x x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         
 
 
6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECRE T DE L’ALCALDIA NÚM. 

166/2015, DE 16 DE JUNY,  D’ESTABLIMENT DELS DRETS ECONÒMICS DE LA 
REGIDORA MARIA LUISA SANTANDER AGUILAR, D’ACORD AMB  EL RÈGIM DE 
DEDICACIÓ I DE RETRIBUCIONS. 

 
Per l’Alcaldia es dictà el Decret núm. 166/2015, de 16 de juny, amb el contingut literal següent: 
 
“Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals de data 24 de maig de 
2015, en la formació del nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable procedir a l'establiment 
del règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta Corporació, especialment tenint en 
compte les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 165/2015, de data 16 de 
juny de 2015, així com el seu règim de retribucions. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local, la Llei 14/2000 de 29/12, en concordança amb l'article 166.1 i 162 
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 amb l'article 13 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 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, amb els límits establerts a l’article 
75 bis e la Llei 7/1985 i el Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria 
d’infraestructures i transports i altres mesures econòmiques, pel quals ‘incorpora una nova 
Disposició Addicional (90) a la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2014. 
 
Atès que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
estableix que l’acord plenari de determinació dels càrrecs que portin aparellada  la dedicació 
parcial i de les seves retribucions, hauran de contenir el règim de dedicació mínima necessària 
per a la percepció de dites retribucions. Tanmateix al mateix article preceptua que els membres de 
les Corporacions Locals que siguin personal de les Administracions públiques i dels ens, organismes 
i empreses d’elles dependents només podran percebre retribucions per la seva dedicació parcial a 
les seves funcions fora de la jornada en els seus respectius centres de treballs, en els termes 
assenyalats a l’article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sens perjudici del que disposa 
l’apartat sisè dels present article. 
 
Atès que l’Ajuntament de Terrassa ens ha fet avinent que la senyora María Luisa Santander Aguilar 
forma part de la plantilla de l’esmentat ens local i que h sol.licitat la compatibilitat per exercir com a 
regidora de l’Ajuntament de Vacarisses, essent l’activitat principal per la que opta la interessada la 
de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, tenint en compte que la regidora delegada ha començat a exercir 
el seu càrrec en data 16 de juny de 2015, en virtut del decret de l’alcaldia de delegació de 
competències núm.165/2015 del mateix dia, i atès que els regidors amb dedicació exclusiva o 
parcial han d’ésser donats d’alta a la S.S. al codi de compte de cotització de l’Ajuntament. 
 
Per tot l’esmentat  
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HE RESOLT 
 
PRIMER.- Establir que amb efectes del dia 16 de juny de 2015, el membre de la 
Corporació que a continuació es relaciona exercirà els seu càrrec en el règim de dedicació que 
es detalla, és a dir, amb dedicació parcial a les tasques pròpies dels seu càrrec, amb les 
retribucions brutes anuals que es determinen, les quals inclouen catorze pagues, dotze 
corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les 
mensualitats de juny i desembre, actualitzant-se anualment en la quantia que determini la Llei 
de Pressupostos de cada exercici per al personal al servei de l’administració, i donar-la d'alta al 
Règim General de la Seguretat Social:  

 

CÀRREC I 

REGIDORIES 

NOM I COGNOMS 
D. PARCIAL 

 

REGIDORA DELEGADA: 

• Medi Ambient i 
Sostenibilitat 

• Habitatge 
• Educació 

MARÍA LUISA SANTANDER 
AGUILAR 

(mínim 32,83 
hores 

setmanals) 

 

28.900,00€ 
bruts anuals  

 
 
SEGON.- Comunicar la present resolució a l’Ajuntament de Terrassa, ens del qual la regidora 
delegada forma part de la seva plantilla, per tal que autoritzin la compatibilitat, si escau, atès 
que la percepció d’aquestes retribucions serà compatible amb l’exercici d’altres activitats 
retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, en concordança amb el que disposa la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració 
pública. 
 
TERCER.- Disposar que la present resolució restarà condicionada a l’autorització que s’atorgui 
per l’Ajuntament de Terrassa. 
 
QUART.-Notificar aquest acord a la interessada,  fent constar que en haver estat designada per 
desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim 
per l'afectada de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la 
seva notificació.  
 
CINQUÈ.- Sotmetre a ratificació del ple de la corporació els acords referents a les retribucions 
del càrrec amb dedicació parcial i règim de dedicació . 
 
SISÈ.-Evacuat el tràmit anterior, publicar al BOP i al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a l’e-
Tauler,  els acords de determinació de la regidora delegada que realitzarà les seves funcions 
amb dedicació parcial, les seves retribucions i règim de dedicació .” 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.- Ratificar del Decret de l’Alcaldia núm. 166/2015, de 16 de juny, relatiu a l’establiment 
dels drets econòmics a favor de la regidora María Luisa Santander Aguilar, d’acord amb el 
règim de dedicació i de retribucions . 
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SEGON.- Publicar al BOP i al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a l’eTauler els acords de 
determinació de la regidora delegada que realitzarà les seves funcions amb dedicació parcial, 
les seves retribucions i el règim de dedicació. 
 
 
Intervé el Sr. Boada qui diu que tal i com ha comentat anteriorment i pels motius exposats, al no 
tenir coneixement sobre les delegacions de la presidència de les comissions informatives, hi 
votaran en contra els punts 6, 7 i 8 de l’ordre del dia. 
 
 
Sotmès a votació s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x  x x x 

EN CONTRA  x    

ABSTENCIONS         
 
 
 
7.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECRE T DE L’ALCALDIA NÚM. 
172/2015, DE 18 DE JUNY,  D’ESTABLIMENT DELS DRETS ECONÒMICS DE LA 
REGIDORA LAURA SÁNCHEZ LÓPEZ, D’ACORD AMB EL RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE 
RETRIBUCIONS. 
 
Per l’Alcaldia es dictà el Decret núm. 172/2015, de 18 de juny, amb el contingut literal següent: 
 
“Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals de data 24 de maig de 
2015, en la formació del nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable procedir a l'establiment 
del règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta Corporació, especialment tenint en 
compte les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 171/2015, de data 18 de 
juny de 2015, així com el seu règim de retribucions. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local, la Llei 14/2000 de 29/12, en concordança amb l'article 166.1 i 162 
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 amb l'article 13 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 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, amb els límits establerts a l’article 
75 bis e la Llei 7/1985 i el Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria 
d’infraestructures i transports i altres mesures econòmiques, pel quals ‘incorpora una nova 
Disposició Addicional (90) a la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2014. 
 
Atès que la senyora Laura Sánchez López és personal laboral fix de l’Ajuntament de Terrassa, 
formant part de la plantilla de la societat municipal Egarvia, a qui és d’afectació el Conveni Col.lectiu 
signat per dit Ajuntament i les seves entitats municipals, conveni que equipara, en tot allò legalment 
compatible, al personal laboral i al personal funcionari.  Des de l’empresa Egarvia es declararà la 
senyora Laura Sánchez López en situació d’excedència forçosa. 
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Vist que l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
estableix que els membres de les Corporacions locals percebran retribucions per l’exercici dels 
seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva, cas en què seran donats d’alta en 
el Règim General de la Seguretat Social, assumint les Corporacions el pagament de les quotes 
empresarials que correspongui. 
 
 Vist que l’article 92 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, preveu que 
el personal laboral es regirà per l’Estatut dels Treballadors i pels Convenis Col.lectius que els siguin 
d’aplicació, i en aquest sentit l’article 46.1  del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors determina que la excedència forçosa, 
prevista a l’article 45.1.k) del mateix text legal,  es concedirà per la designació o elecció per a un 
càrrec públic que impossibiliti l’assistència al lloc de treball, i donarà lloc a la conservació del lloc de 
treball i al còmput de l’antiguitat de la seva vigència. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, tenint en compte que la regidora delegada ha començat a exercir 
el seu càrrec en data 18 de juny de 2015, en virtut del decret de l’alcaldia de delegació de 
competències núm. 171/2015 del mateix dia, i atès que els regidors amb dedicació exclusiva o 
parcial han d’ésser donats d’alta a la S.S. al codi de compte de cotització de l’Ajuntament. 
 
Per tot l’esmentat  
 
HE RESOLT 
 
PRIMER.- Establir que amb efectes del dia 18 de juny de 2015, el membre de la 
Corporació que a continuació es relaciona exercirà els seu càrrec en el règim de dedicació que 
es detalla, és a dir, amb dedicació exclusiva a les tasques pròpies dels seu càrrec, amb les 
retribucions brutes anuals que es determinen, les quals inclouen catorze pagues, dotze 
corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les 
mensualitats de juny i desembre, actualitzant-se anualment en la quantia que determini la Llei 
de Pressupostos de cada exercici per al personal al servei de l’administració, i donar-la d'alta al 
Règim General de la Seguretat Social:  
 

 

CÀRREC I 

REGIDORIES 

NOM I COGNOMS 
D. EXCLUSIVA 

 

REGIDORA DELEGADA: 
Serveis Municipals 
Mobilitat Territorial  

LAURA SÁNCHEZ LÓPEZ (mínim 37,50 
hores 

setmanals) 

33.000,00€ 
bruts anuals  

 
 
SEGON.- Comunicar la present resolució a l’Ajuntament de Terrassa. 
 
TERCER.-Notificar aquest acord a la interessada,  fent constar que en haver estat designada 
per desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, que s'entendrà acceptat aquest 
règim per l'afectada de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a 
la seva notificació.  
 
QUART.- Sotmetre a ratificació del ple de la corporació els acords referents a les retribucions 
del càrrec amb dedicació exclusiva i règim de dedicació . 
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CINQUÈ.-Evacuat el tràmit anterior, publicar al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l’e-
Tauler,  els acords de determinació de la regidora delegada que realitzarà les seves funcions 
amb dedicació exclusiva, les seves retribucions i règim de dedicació .” 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
PRIMER.- Ratificar del Decret de l’Alcaldia núm. 172/2015, de 18 de juny, relatiu a l’establiment 
dels drets econòmics a favor de la regidora Laura Sánchez López, d’acord amb el règim de 
dedicació i de retribucions . 
 
 
SEGON.- Publicar al BOP i al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a l’eTauler els acords de 
determinació de la regidora delegada que realitzarà les seves funcions amb dedicació parcial, 
les seves retribucions i el règim de dedicació. 
 
 
 
 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR x  x x x 

EN CONTRA  x    

ABSTENCIONS         
 
 
 
8.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECR ET DE L’ALCALDIA NÚM. 
177/2015, DE 19 DE JUNY, D’ESTABLIMENT DELS DRETS E CONÒMICS DE MEMBRES DE 
LA CORPORACIÓ, D’ACORD AMB EL RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE RETRIBUCIONS, 
ASSISTÈNCIES,  INDEMNITZACIONS I DOTACIONS ECONÒMIQ UES ASSIGNADES ALS 
GRUPS MUNICIPALS. 
 
Per l’Alcaldia, en datat 19 de juny de 2015, es dictà el Decret núm. 177/2015, el qual és del 
tenor següent: 

 
“Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals de data 24 de maig de 
2015, en la formació del nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable procedir a l'establiment 
del règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta Corporació, especialment tenint en 
compte les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret 173/2015, de data 18 de 
juny de 2015 ,   així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions. 
 
Tanmateix, per el Decret de l'Alcaldia núm. 174/2015, de 18 de juny de 2015, s’ha resolt crear la 
Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses i designar els membres que l'integren. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases del règim local, la Llei 14/2000 de 29/12, en concordança amb l'article 166.1 i 162 
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 amb l'article 13 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 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, amb els límits establerts a l’article 
75 bis e la Llei 7/1985 i el Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria 



 16 

d’infraestructures i transports i altres mesures econòmiques, pel quals ‘incorpora una nova 
Disposició Addicional (90) a la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2014. 
 
Atès que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 
estableix que l’acord plenari de determinació dels càrrecs que portin aparellada  la dedicació 
parcial i de les seves retribucions, hauran de contenir el règim de dedicació mínima necessària 
per a la percepció de dites retribucions.  
 
Vist que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,  
disposa que el Ple de la Corporació podrà assignar als grups polítics 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, dins del límits que, en el seu cas s’estableixin amb 
caràcter general a les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat i sense que pugin destinar-se 
al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a 
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, tenint en compte que els regidors delegats han començat a 
exercir els seus càrrecs en data 18 de juny de 2015, en virtut del decret de l’alcaldia de 
delegació de competències núm. 173/2015 del mateix dia, i atès que els regidors amb dedicació 
exclusiva o parcial han d’ésser donats d’alta a la S.S. al codi de compte de cotització de 
l’Ajuntament. 
 
Per tot l’esmentat  
HE RESOLT 
 
PRIMER.- Establir que amb efectes del dia 18 de juny de 2015, els membres de la 
Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació 
que es detalla, és a dir, amb dedicació total o parcial a les tasques pròpies dels seus càrrecs, 
amb les retribucions brutes anuals que es determinen, les quals inclouen catorze pagues, dotze 
corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les 
mensualitats de juny i desembre, actualitzant-se anualment en la quantia que determini la Llei 
de Pressupostos de cada exercici per al personal al servei de l’administració, i donar-los d'alta al 
Règim General de la Seguretat Social:  

 

CÀRREC I 

REGIDORIES 

NOM I COGNOMS 
D. PARCIAL 

 
D. EXCLUSIVA 

 

ALCALDE 

 

REGIDORIES 

• Seguretat Ciutadana i 
Emergències 

• Joventut i Infància 
• Polítiques d’Igualtat 

 

ANTONI MASANA I UBACH  Amb efectes a 
partir de l’1 de 
setembre de 

2015 

 

mínim 42,05 h 
setmanals) 

37.000,00 € 

 

REGIDORA DELEGADA: 

• Indústria, Promoció 
Econòmica, Comerç i 
Turisme 

• Acció Social, 

OLGA SERRA I LUQUE (mínim 23,44 h 
setmanals) 

 

20.625,00 € 
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Cooperació i 
Solidaritat 

 

REGIDOR DELEGAT: 

• Urbanisme  
• Esports 
• Cultura, Festes i 

Patrimoni 
• Gent Gran 

PERE CASAS I ARDANAZ (mínim 28,98 h 
setmanals) 

 

25.500,00€ 

 

 
 
SEGON.- La percepció d’aquestes retribucions serà compatible amb l’exercici d’altres 
activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes previstos per l’article amb els límits 
establerts a l’article 75 bis e la Llei 7/1985 i el Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de 
reforma en matèria d’infraestructures i transports i altres mesures econòmiques, pel quals 
s‘incorpora una nova Disposició Addicional (90) a la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, i en concordança amb el que disposa la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració 
pública. 
 
 
TERCER.- Amb els mateixos efectes, establir a favor dels membres de la Corporació que 
no tinguin dedicació exclusiva o parcial, les assistències que percebran per la concurrència 
efectiva , l'import de les quals s'assenyala és brut, actualitzant-se anualment en la quantia que 
determini la Llei de Pressupostos de cada exercici per al personal al servei de l’administració : 

• Per l’assistència a les sessions Plenàries ordinàries : 

Presidència : 1.200,00  euros/sessió 

Vocals:  200,00 euros/sessió 

 

 

• Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local ordinàries : 

Presidència : 300,00  euros/sessió 

Vocals: 235,00 euros/sessió 

 

 

• Per l’assistència a les sessions de les Comissions Informatives Permanents ordinàries : 

Presidència:  1.000,00 euros/sessió 

Vocals: 160,00 euros/sessió 

En tot cas, la percepció per assistència com a vocal a les esmentades Comissions, no podrà 
excedir de l'import que resulti de l'assistència a dues Comissions. 

 
 

• Per l’assistència a les sessions de les Juntes de Portaveus ordinàries : 

Presidència:  150,00 euros/sessió 

Vocals:  115,00 euros/sessió 
 
 
QUART.- Establir amb efectes del dia 13 de juny de 2015,  data de constitució d'aquest 
Ajuntament, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, la indemnització mensual per a 
despeses realitzades en l'exercici de les seves funcions, en les quanties següents: 
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• 48,00 euros mensuals per a cada regidor electe. 

• 18,50  euros mensuals per a cada grup municipal. 

 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i a tots 
els/les Regidors/es, fent constar a aquells que han estat designats/des per 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. 
 
 
SISÈ.- Sotmetre a ratificació del ple de la corporació els acords referents a les retribucions dels 
càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial i règim de dedicació d’aquests últims, 
indemnitzacions i assistències, així com les assignacions als grups polítics municipals. 
 
 
SETÈ.-Evacuat el tràmit anterior, publicar al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l’e-
Tauler els acords de determinació dels membres que realitzaran les seves funcions amb 
dedicació exclusiva i parcial, les seves retribucions i règim de dedicació d’aquests últims , així 
com les assistències a percebre per concurrència efectiva a òrgans col.legiats.” 
 
Al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.- Ratificar del Decret de l’Alcaldia núm. 177/2015, de 19 de juny, relatiu a l’establiment 
dels drets econòmics a favor de membres de la Corporació, d’acord amb el règim de dedicació i 
de retribucions, assistències, indemnitzacions i dotacions econòmiques assignades als Grups 
Municipals. 
 
SEGON.- Publicar al BOP ,  al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a l’eTauler  els acords de 
determinació dels membres que realitzaran les seves funcions amb dedicació exclusiva i parcial, 
les seves retribucions i règim de dedicació d’aquests últims , així com les assistències a 
percebre per concurrència efectiva a òrgans col·legiats. 
 

Pren la paraula el Sr. Serna qui diu que en aquest punt el seu partit sí que demanarà 
aclariments,  perquè tenim molta informació però s’han adonat que hi ha dos regidors que no 
tenen assignació econòmica, tot i que s’ha dit que delegaran les presidències, però hi ha un 
problema important en les atribucions que surten al punt tercer del Toni Masana, l’Olga Serra i 
Pere Casas , on diu textualment que amb els mateixos efectes establir en els membres de la 
corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial, és a dir, els que tenen dedicació 
exclusiva o parcial ja queden exclosos, perquè sinó no podrien cobrar. El Sr. Serna comenta 
que només podran cobrar l’Albert i la Mariana. Acaba dient que  esperaran al dilluns i tenir el 
decret per aclarir aquest tema, però que els obligarà a votar en contra. 

 
Pren la paraula el Sr. Masana qui diu que les comissions informatives les presidiran els tinents 
d’alcalde , la Comissió informativa de Règim de Serveis a les Persones la presidirà la Sra. Olga 
Serra, la de Règim Interior la Sra. Mariana Ríos. Aclareix que les presidències no es podien 
determinar fins un cop constituït el Ple i s’ha de fer per decret, que es farà el dilluns,  i és el que 
intenta dir, que dilluns farem el decret i els hi comunicarem. 
 
El Sr. Serna comenta que ha de tenir clar que el seu grup vol  facilitar la labor,  però si no tenim 
aquesta informació, ens obligarà a votar en contra. 
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 El Sr. Masana aclareix dient que hi ha dues persones que estan per assistència, que són la 
Sra. Mariana Ríos i el Sr. Albert Salamé, i la resta estem per dedicació exclusiva o dedicació 
parcial. 

 
 
El Sr. Boada intervé i comenta que és important tenir aquesta informació per poder fer números, 
i saber el global, ja que una cosa és saber que cobra l’Alcalde, però un altra cosa és comparar 
el que cobra un equip de govern amb un altre equip de govern, i és el que realment interessa al 
seu grup. Si cobra més l’Alcalde o cobra menys no ens interessa, el que sí que interessa és la 
globalitat de l’Ajuntament, és important, ja que ja sabeu que el president de la comissió 
informativa cobra 1000 € en una comissió, i en tres són 3000 € euros. Si agaféssim a l’anterior 
equip de govern, hi havia vuit regidors amb un sou total de 210.000 €, si dividim per vuit, sortien 
que l’equip de govern anterior la globalitat era de 184.000 €. Depèn d’on surti no hi ha baixada,  
vol dir que tot i la baixa de l’Alcalde, pot ser que no hi hagi una baixa quant a l’equip total, en 
funció de qui hi hagi a les presidències de les comissions. Si les tres comissions les presideix la 
Sra. Mariana Ríos, hi haurà un increment en relació a l’equip de govern anterior d’un 8%. En 
funció de les dedicacions de cadascú, el seu grup municipal votarà a favor o en contra, ja que 
sense saber aquestes dades és difícil votar aquest punt. Sí que es podrien fer algunes 
extrapolacions per part de UIPV, com agafar per exemple les assignacions econòmiques als 
partits polítics, que és el mateix que es cobrava l’anterior legislatura, però que canvia l’oposició, 
amb una rebaixa d’un 18%. Si s’agafen els costos dels regidors de l’oposició que era d’uns 5400 
€ a l’any, ara passem a un cost de 4000 € a l’any, és una rebaixa quant a la retribució a 
l’oposició, amb més plens,  d’un 18,86%. També comenta que és important,  i que per això 
votarien en contra,  saber les delegacions, ja que si fem números de quantes comissions, 
quines, si tothom té dedicació exclusiva, podríem votar a favor o en contra. El que ara surt 
d’aquest cartipàs és que l’Alcalde s’ha baixat un 30% , que és cert, però el que també ens 
importa és la globalitat de tot l’equip de govern, i cada presidència , depèn en qui caigui són 
1000 €, això per onze Plens i per tres Comissions són 33.000 € a l’any,  i és important. 

Pren la paraula el Sr. Masana diu que hi haurà tres comissions que les presidiran la Mariana, 
l’Olga i la Marisa, i amb els números que ells fan les retribucions que tenia l’anterior equip de 
govern era de 210.000 € i les del nou equip de govern seran de 176.000 €, per tant la rebaixa 
no només és de l’Alcalde, és en global. 

 El Sr. Boada intervé dient que son més regidors, i el Sr. Masana aclareix dient que ells van 
decidir tenir-ne vuit, i continua dient que hi ha molts Ajuntaments que hi ha regidors sense 
cartera,  que això no s'excusa, i que no te raó. Si ERC hagués pactat amb UIPV,hauríem pogut 
governar amb vuit regidors o amb sis, i hi ha regidors a molts llocs que no tenen cartera. El que 
el Sr. Masana vol deixar clar és que hi ha un estalvi al voltant del 17%, i li retreu que no cal 
buscar gaires excuses, ja que el Sr. Boada ha estat cobrant durant 4 anys 53.200 € i l’Alcalde 
d’ara en cobra 37.000 € amb una dedicació de quaranta-dues hores,  i vostè amb una dedicació 
parcial. El Sr. Masana insisteix que pensa que no és la millor persona per defensar això, que 
l’estalvi és no només de l’alcalde, sinó global. Ara vostès votin en consciència. 

La Sra. Sánchez intervé i vol aclarir que el que vol dir el Sr. Boada és que les persones que 
presideixin les comissions informatives cobraran aquests diners si o si. El Sr. Boada fa 
l’aclariment que ell vol saber qui presidirà les comissions, ja que per fer números han de saber 
qui presideix les comissions. La Sra. Sánchez intervé dient que llavors vol saber que cobraran 
en concepte d’assistència els dos regidors que no consten. El Sr. Boada comenta que la Sra. 
Ríos no surt, el que consta és que cobrarà per plens. La Sra. Sánchez comenta que li podran dir 
els muntants, ja que els tenen,  i així aclarir aquest tema . 

 La Sr. Rios pren la paraula dient qui presidirà cada comissió, la de Règim interior la presidirà la 
Sra. Ríos i cobrarà per presidir aquesta comissió i per l’assistència als plens, això seran les 
seves retribucions. Les altres comissions les presidiran la Sra. Santander i la Sra. Serra, que ja   
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cobren per la seva nòmina. Continua explicant que el Sr. Salamé cobrarà com a vocal de dues 
comissions informatives, per assistència al Ple, i serà vocal de la Junta de Govern i vocal de la 
Junta de Portaveus. D’això, el càlcul que s’ha fet anual, en el cas del Sr. Salamé seria de 
18.265 € anuals, contant que hi ha dues comissions per onze mesos, onze Plens i 
aproximadament unes quaranta-vuit Juntes de Govern (traient les quatre d’agost) i una Junta de 
Portaveus al mes, per onze mesos. En el cas de la Sra. Ríos seran onze mesos de Plens, més 
una presidència de comissió per onze mesos, amb un muntant de 13.200 € l’any. 
 
El Sr. Serna intervé dient que no li veu problema a la Sra. Ríos i al Sr. Salamé, li veu problema 
a la Sra. Santander. El Sr. Masana li contesta dient que no les cobra, és a dir, ella té la seva 
assignació per la seva dedicació parcial i les indemnitzacions no les cobra. El Sr. Serna diu que 
si les comissions no les cobra queda aclarit el tema. 

La Sra. Sánchez pren la paraula dient que aquesta és la informació que faltava per acabar 
d’aclarir el tema. 

El Sr. Serna comenta que ells canviaran el vot i el Sr. Masana li contesta que encara s’ha de 
votar, que no cal canviar res. 

El Sr. Boada demana un aclariment a la Sra. Ríos amb el tema de l’oposició, i la Sra. Ríos 
comenta que la retribució de les seves assistències els hi compet a vostès,  amb els imports 
que hi ha aprovats per assistències a les comissions informatives, 160 € cada comissió, Junta 
de portaveus 115 € i el Ple 200 €, i a partir d’aquí la distribució els hi compet a vostès. Tot i que 
amb els comunicats que ens han fet de com anirien les comissions, queda que un regidor de 
UIPV que anirà a una comissió informativa, junta de portaveus i Ple, que li fa un total mensual 
de 475 €, l’altre regidor de UIPV que anirà a la comissió informativa i al Ple que cobrarà 360 €, 
un altre que també cobrarà 360 € i un que només cobrarà per assistència al Ple 200 €. Per 
Veïns per Vacarisses, un dels regidors assistirà a dues comissions i l’assistència al Ple 520 € i 
l’altre regidor per assistència a una comissió, vocal de la junta de portaveus i assistència al Ple 
475 €. 

El Sr. Masana comenta que pràcticament és el mateix que a l'anterior legislatura. La Sra. Ríos 
detalla que el muntant anual que surt de l’oposició és de 26.290 €. El Sr. Boada aclareix que és 
el mateix però amb més regidors a l’oposició, el que representa una mica menys. 

Sotmès a votació s’aprova amb el següent resultat: 

 
 

 V x V U.I.PV. MOVEM PSC ERC 

A FAVOR   x x x 

EN CONTRA  x    

ABSTENCIONS x       
 
  
9.-  DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DEL DECRET DE L’ALC ALDIA 165/2015,  DE 16 DE 

JUNY, DE DELEGACIONS D’ATRIBUCIONS CONFERIDES PER L ’ALCALDIA  
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou 
Ajuntament, i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, 
aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i altra legislació concordant, 
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considera necessari procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències en 
favor d’una regidora. 
 
Atès que de conformitat amb la legislació a la qual s'ha fet referència anteriorment, aquesta 
Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels 
supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, i per 
l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, 
del 13 de gener,  i article 8.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya,  en les quals es regulen les competències que 
no poden ser objecte de delegació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides 

RESOLC 

 
PRIMER.- Efectuar a favor de la regidora  que a continuació es relaciona, una delegació general 
d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives regidories,  i 
respecte dels camps d’actuació que, a títol enunciatiu, es recullen a continuació en relació amb 
cadascuna d’elles:  

 
 
MARIA LUISA SANTANDER AGUILAR 
Medi Ambient i Sostenibilitat 
Habitatge 
Educació 
 
 

A FAVOR DE LA REGIDORA DELEGADA EN GENERAL 

 
 

• La direcció , coordinació i gestió de l’àmbit temàtic de la regidoria corresponent. 

• La competència per a la signatura dels documents de tràmit o definitius, 
resolucions, escrits, dictàmens, trasllats, publicacions i anuncis,  necessaris per a la 
gestió de tots els assumptes relacionats amb les matèries delegades. 

• La sol.licitud , l'atorgament i acceptació de subvencions dins l'àrea corresponent, 
quan aquesta última competència no sigui expressament atribuïda a un altre òrgan. 

• L’aprovació i signatura de convenis,  amb entitats públiques o privades i persones 
físiques o jurídiques, en matèria de l’àrea corresponent, quan aquesta competència 
no sigui expressament atribuïda a un altre òrgan, i en el supòsit que se’n derivi una 
despesa sempre i quan aquesta no superi la quantitat de 10.000,00 euros. 

• La resolució dels recursos administratius així com de les reclamacions 
administratives prèvies que s'interposin contra actes definitius dictats en l'exercici de 
les seves competències.   

• Efectuar propostes als diferents òrgans col·legiats de l'ajuntament, així com propostes 
de  despeses en les matèries relacionades amb cada regidoria.  

• Perfeccionament dels contractes menors de tot tipus  regulats a l’article 138.3 del RDL 
3/2011,  de 14 de novembre,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, que afectin a les àrees de la seva competència. 
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A FAVOR DE LA REGIDORA DELEGADA  DE 

 

- MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

- HABITATGE 

- EDUCACIÓ 

 
 

En matèria de Medi Ambient I sostenibilitat 

 

• La coordinació, gestió i execució dels Plans de Prevenció d’Incendis Forestals. 

• La coordinació, gestió i execució dels programes i activitats relacionats directament amb 
el medi natural i especialment amb les zones de reserva del Parc Natural. 

• La coordinació i gestió dels programes a desenvolupar en matèria de recuperació 
ambiental i d'educació ambiental.  

• El desenvolupament de programes de control ambiental definint programes de treball 
respecte a les indústries del municipi. 

• La definició de polítiques de residus , recollida selectiva i abocadors incontrolats. 

• La resolució d'expedients sancionadors per infracció al medi ambiental, d'acord amb la 
seva legislació sectorial.  

• Autoritzacions per a l'exercici del control sanitari i mediambiental del medi ambient, 
contaminació atmosfèrica, abastament d'aigües, sanejament d'aigües residuals, residus 
urbans i industrials. 

• Llicències d'obertura de petits establiments comercials.  

• Provisió sobre adopció i rectificació de mesures correctores i acords sobre paralització, 
legalització i si s'escau, precintatge o desprecintatge de les activitats tan classificades 
com innòcues realitzades il·legalment; com també la incoació, i si s'escau, imposició de 
sancions . 

• La coordinació, gestió i resolució, així com la tramitació de qualsevol document 
administratiu necessari per a l'execució d'actuacions derivades d'activitats  i comerços. 

 

En matèria d’ HABITATGE 

 

• Definició de polítiques d’habitatge. 

• La coordinació, gestió i execució del programes i activitats relacionats amb polítiques 
d’habitatge. 

• Control del cens d’habitatges buits. 

• Coordinar, gestionar i mediació d’ una borsa d’habitatge social privat. 
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En matèria d'Educació 

 

• L’organització, el funcionament i el règim d’inscripcions de les escoles bressol 
municipals i l’escola municipal de música, i en especial l’adopció de resolucions en 
matèria d’ingressos. 

• El manteniment, neteja i la conservació dels centres escolars públics de la 
població,segons l’àmbit competencial que correspongui. 

• Direcció, manteniment, gestió i control dels diferents centres educatius propis: Escola 
bressol El Cuc, Escola bressol El Xic i Escola Municipal de Música de Vacarisses.  

• La coordinació, gestió i execució de programes i convenis per a les actuacions 
derivades de les activitats de les escoles i de les associacions de l’àmbit escolar. 

• Les actuacions derivades de la participació i cooperació de la programació 
d’ensenyament realitzada per l’administració educativa competent.  

• Formar part de la Comissió d’escolarització i dels Consells Escolars dels centres 
docents públics del nivell d’educació infantil, primària i secundària que corresponguin a 
Vacarisses. 

• Presidir i dinamitzar els Consells Escolars de les escoles bressols municipals. 

• Presidir i dinamitzar el Consell Escolar Municipal. 

• Subvencionar i facilitar les infraestructures necessàries a activitats educatives que facin 
les escoles i les AMPA’S del municipi. 

• Política municipal en matèria educativa que afecti a les diferents etapes escolars 
establertes per llei, especialment a les etapes d’escolarització obligatòria, i segons 
l’àmbit competencial que correspongui, així com l’etapa educativa no obligatòria. 

 
SEGON.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor. 
 
En el text de les resolucions adoptades per la regidora en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de 

fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió en la part expositiva del text següent: 

 
“Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.165/2015, 
de data 16 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de data .................” 

Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, a qui s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la 
delegació, i estaran dotades, per tant, d’executivitat i de la presumpció de legitimitat. 

 
TERCER.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació 
d'aquest Decret  a la regidora afectada, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia. 
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En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment  de la regidora delegada, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat 
d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 

 
QUART.-Notificar aquesta resolució a la regidora afectada, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es 
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 

 
CINQUÈ.- Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i 
publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i  a 
l’eTauler, en compliment del que disposa l'article 44.2 del text legal abans esmentat. 

 

 
 
10.-  DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DEL DECRET DE L’AL CALDIA 171/2015,  DE 18 DE 

JUNY, DE DELEGACIONS D’ATRIBUCIONS CONFERIDES PER L ’ALCALDIA  
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou 
Ajuntament, i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, 
aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i altra legislació concordant, 
considera necessari procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències en 
favor d’una regidora. 
 
Atès que de conformitat amb la legislació a la qual s'ha fet referència anteriorment, aquesta 
Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels 
supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, i per 
l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, 
del 13 de gener,  i article 8.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya,  en les quals es regulen les competències que 
no poden ser objecte de delegació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides 

RESOLC 

 
PRIMER.- Efectuar a favor de la regidora  que a continuació es relaciona, una delegació general 
d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives regidories,  i 
respecte dels camps d’actuació que, a títol enunciatiu, es recullen a continuació en relació amb 
cadascuna d’elles:  

 
 
LAURA SÁNCHEZ LÓPEZ 
Serveis Municipals 
Mobilitat Territorial 
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A FAVOR DE LA REGIDORA DELEGADA EN GENERAL 

 

• La direcció , coordinació i gestió de l’àmbit temàtic de la regidoria corresponent. 

• La competència per a la signatura dels documents de tràmit o definitius, 
resolucions, escrits, dictàmens, trasllats, publicacions i anuncis,  necessaris per a la 
gestió de tots els assumptes relacionats amb les matèries delegades. 

• La sol.licitud , l'atorgament i acceptació de subvencions dins l'àrea corresponent, 
quan aquesta última competència no sigui expressament atribuïda a un altre òrgan. 

• L’aprovació i signatura de convenis,  amb entitats públiques o privades i persones 
físiques o jurídiques, en matèria de l’àrea corresponent, quan aquesta competència 
no sigui expressament atribuïda a un altre òrgan, i en el supòsit que se’n derivi una 
despesa sempre i quan aquesta no superi la quantitat de 10.000,00 euros. 

• La resolució dels recursos administratius així com de les reclamacions 
administratives prèvies que s'interposin contra actes definitius dictats en l'exercici de 
les seves competències.   

• Efectuar propostes als diferents òrgans col·legiats de l'ajuntament, així com propostes 
de  despeses en les matèries relacionades amb cada regidoria.  

• Perfeccionament dels contractes menors de tot tipus  regulats a l’article 138.3 del RDL 
3/2011,  de 14 de novembre,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, que afectin a les àrees de la seva competència. 

 
 

A FAVOR DE LA REGIDORA DELEGADA  DE 

 

- SERVEIS MUNICIPALS 

- MOBILITAT TERRITORIAL 

 

En matèria de serveis municipals 

 

• Gestió efectiva dels serveis corresponents a aquesta Regidoria. 

• Coordinació, gestió i resolucions en matèria de senyalització viària, horitzontal i vertical. 

• La resolució d'expedients sancionadors a concessionaris dels serveis assenyalats en 
l'apartat anterior.  

• Acords sobre concessions i retrocessions de drets funeraris i autoritzacions d'altes, 
baixes, canvi de titularitat i trasllat de restes, així com les actuacions derivades del 
control del cementiri, i l’aprovació de les liquidacions de taxes per la prestació de 
serveis funeraris municipals previstes a l’Ordenança. 

• Concessió de llicencies d'escomeses per subministrament d'aigua potable i l’aprovació 
de les liquidacions de les taxes corresponents. 
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• Instal.lació, conservació i manteniment d’enllumenat de la via pública, semàfors, 
il.luminacions especials d’edificis i fonts públiques, i seguiment de les obres d’instal.lació 
corresponents. Instal.lació i conservació de les zones verdes. 

• Manteniment i conservació de les vies públiques, paviments i voreres de carrers, places, 
parcs, jardins públics i instal.lacions i equipaments municipals; conservació i neteja dels 
serveis de sanejament i clavegueram de la ciutat. 

• Seguiment de la cooperació municipals en l’execució d’obres públiques en l’àmbit 
superior que afecten al terme municipal (carreteres, enllaços ferroviaris, etc..); 
cooperació i inspecció de les obres d’urbanització promogudes per les associacions 
administratives de propietaris i qualsevol altra entitat urbanitzadora. 

• Organització i funcionament de la Brigada municipal d’obres i serveis urbans 
corresponents. 

• Supervisió i coordinació del servei de recollida, transport i abocament o tractament de 
les escombraries domiciliàries; residus i deixalles d’indústries i a la via pública; 
organització , inspecció i gestió del servei de recollida d’escombraries i neteja viària; 
organització i gestió dels vehicles , maquinària i instal.lacions corresponents. 

 
 

En matèria de mobilitat territorial  

 

• Política municipal en matèria de transport urbà: control i seguiment dels servei públic 
d’autobusos i de les marquesines. 

• Política municipal en matèria de transport interurbà: control i seguiment dels servei 
públic d’autobusos . 

• Política municipal en matèria de transport ferroviari: control i seguiment dels servei 
públic de trens, i de les marquesines i andanes. 

• Atorgament de llicències de taxis. 

• Planificació d’infraestructures i serveis de transport. 
 
SEGON.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor. 
 
En el text de les resolucions adoptades per la regidora en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de 

fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió en la part expositiva del text següent: 

 
“Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.171/2015, 
de data 18 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de data .................” 

Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, a qui s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la 
delegació, i estaran dotades, per tant, d’executivitat i de la presumpció de legitimitat. 

 
TERCER.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació 
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d'aquest Decret  a la regidora afectada, 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  de la regidora delegada, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat 
d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 

 
QUART.-Notificar aquesta resolució a la regidora afectada, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es 
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 

 
CINQUÈ.- Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i 
publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i  a 
l’eTauler, en compliment del que disposa l'article 44.2 del text legal abans esmentat. 

 
 
11.-  DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DEL DECRET DE L’AL CALDIA 173/2015,  DE 18 DE 

JUNY, D’ESTABLIMENT D’ÀREES I DE DELEGACIONS D’ATRI BUCIONS CONFERIDES 
PER L’ALCALDIA  

 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou 
Ajuntament, i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, 
aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,i altra legislació concordant, 
considera necessari procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències en 
favor de diferents Regidors. 
 
Atès que de conformitat amb la legislació a la qual s'ha fet referència anteriorment, aquesta 
Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels 
supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, i per 
l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció donada per la Llei 4/1999, 
del 13 de gener,  i article 8.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya,  en les quals es regulen les competències que 
no poden ser objecte de delegació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides 

RESOLC 

 
PRIMER.- Establir la següent estructura política de les Àrees de l’Ajuntament: 
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ÀREA I ÀREA II ÀREA III 

 

RÈGIM INTERIOR 

 
SERVEIS TERRITORIALS 

 

 
SERVEI A LES PERSONES 

 

• Organització 
Administrativa i 
Recursos Humans 

• Seguretat Ciutadana i 
Emergències 

• Hisenda 

• Comunicació 
 

• Medi Ambient i 
Sostenibilitat 

• Habitatge 

• Urbanisme 

• Indústria, Promoció 
Econòmica, Comerç i 
Turisme 

• Serveis municipals 

• Mobilitat territorial 
 

• Sanitat i Consum 

• Educació 

• Esports 

• Cultura, Festes i 
Patrimoni 

• Joventut i Infància 

• Participació Ciutadana 

• Acció Social, 
Cooperació i Solidaritat 

• Gent Gran 

• Polítiques d’Igualtat 
 

 
 

SEGON.- Efectuar a favor dels regidors  que a continuació es relacionen, una delegació 
general d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives regidories,  i 
respecte dels camps d’actuació que, a títol enunciatiu, es recullen a continuació en relació amb 
cadascuna d’elles:  
 
OLGA SERRA I LUQUE, 1ª Tinent d'alcalde 
Indústria, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme 
Acció Social, Cooperació i Solidaritat 
 
ALBERT SALAMÉ I SABATER, regidor 
Organització Administrativa i Recursos Humans 
Comunicació 
Participació Ciutadana 
 
PERE CASAS I ARDANAZ, regidor 
Urbanisme 
Esports 
Cultura, Festes i Patrimoni 
Gent Gran 
 
 MARIANA RÍOS LÓPEZ, regidora 
Hisenda  
Sanitat i Consum 

ALCALDIA 

GABINET DE L'ALCALDIA  
 

Protocol 
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A FAVOR DELS REGIDORS DELEGATS EN GENERAL 

 
 

• La direcció , coordinació i gestió de l’àmbit temàtic de la regidoria corresponent. 

• La competència per a la signatura dels documents de tràmit o definitius, 
resolucions, escrits, dictàmens, trasllats, publicacions i anuncis,  necessaris per a la 
gestió de tots els assumptes relacionats amb les matèries delegades. 

• La sol.licitud , l'atorgament i acceptació de subvencions dins l'àrea corresponent, 
quan aquesta última competència no sigui expressament atribuïda a un altre òrgan. 

• L’aprovació i signatura de convenis,  amb entitats públiques o privades i persones 
físiques o jurídiques, en matèria de l’àrea corresponent, quan aquesta competència 
no sigui expressament atribuïda a un altre òrgan, i en el supòsit que se’n derivi una 
despesa sempre i quan aquesta no superi la quantitat de 10.000,00 euros. 

• La resolució dels recursos administratius així com de les reclamacions 
administratives prèvies que s'interposin contra actes definitius dictats en l'exercici de 
les seves competències.   

• Efectuar propostes als diferents òrgans col·legiats de l'ajuntament, així com propostes 
de  despeses en les matèries relacionades amb cada regidoria.  

• Perfeccionament dels contractes menors de tot tipus  regulats a l’article 138.3 del RDL 
3/2011,  de 14 de novembre,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, que afectin a les àrees de la seva competència. 

 
 
 
 
 

A FAVOR DEL REGIDORA DELEGADA  D’ 

 

- INDÚSTRIA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME 

- ACCIÓ SOCIAL, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

 
 

En matèria d’INDÚSTRIA,PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I  TURISME 

 

• La coordinació, gestió i execució dels programes i serveis en matèria de promoció 
d'iniciatives empresarials i de l'activitat econòmica, de formació ocupacional i reciclatge 
de treballadors, d'orientació i inserció laboral i, en general, tots els projectes de foment 
de l'ocupació.  

• Promoció i desenvolupament de polítiques actives d’ocupació. 

• La petició per a la concessió de projectes en matèria de promoció econòmica i de 
foment de l'ocupació de qualsevol classe quan per la seva normativa específica estigui 
atribuïda a l'Alcaldia.   
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• Promoure polítiques encaminades a la formalització de convenis de col·laboració amb 
persones físiques i jurídiques per a la realització d'accions en matèria de promoció 
econòmica i de foment de l'ocupació.  

• Promoure polítiques encaminades a la formalització de convenis de col·laboració amb 
les empreses i/o institucions per a la realització de pràctiques formatives en context 
productiu dels alumnes d'accions de formació.  

• Promoure polítiques encaminades a la formalització de convenis de pràctiques amb els 
centres formatius per a la realització de pràctiques formatives en context productiu dels 
alumnes en l'àmbit de la promoció econòmica i del foment de l'ocupació.  

• Promoció d’ocupació: assumptes relacionats amb la promoció del Pla d’ocupació 
integral. 

• Promoció econòmica i socials. Atur. Promoció de desenvolupament local. Borsa de 
treball . Relacions amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i el teixit productiu. 

• Col·laboració amb  normalització lingüística per a la realització de cursos. 

• Promoció i suport del comerç del municipi. 

• Polítiques de mercat i fires de caràcter exclusivament comercials. 

• Gestió dels ajuts i subvencions al comerç. 

• Relacions institucionals amb les entitats i associacions representatives del comerç 
municipal. 

• Promoció del turisme local. 

• Impuls i potenciació de les rutes turístiques. 
 
 

En matèria d’ACCIÓ SOCIAL , COOPERACIÓ I SOLIDARITA T  

 

• Gestió i execució de programes en matèria d’atenció social primària, atenció a la 
infància i adolescència, atenció a la gent gran, drogodependències, persones amb 
disminució i exclusió social. 

• Impulsar polítiques d’ajuts socials i econòmics a persones en situació de risc i/o exclusió 
social. 

• Atorgament de subvencions als usuaris de menjador escolar dels centres docents 
públics del municipi en coordinació amb la regidoria d’educació. 

• Assistència a persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial. 

• Atenció i seguiment d’infància i adolescència en situació de risc. 

• Impulsar programes d’atenció a infància i família que es desenvolupi des de l’àmbit 
municipal. 

• Foment del voluntariat. 

• Direcció i gestió del servei de psicologia municipal. 

• Participació en el Fons català de cooperació i desenvolupament. 

• Activació de programes i activitats de foment de la interculturalitat i contra la xenofòbia i 
racisme. 
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• Impulsar, gestionar i dirigir programes integrals i accions de solidaritat i cooperació 
internacional que es desenvolupin des de l’àmbit municipal. 

• Impulsar programes de sensibilització i educació en valors solidaris i cultura de la pau. 

• Impulsar polítiques actives per a la participació de la població immigrada, des de la 
igualtat de drets i deures. 

 
 
 

 
 

A FAVOR DEL REGIDOR DELEGAT  D’ 

 

- ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS 

- COMUNICACIÓ 

- PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
 
En matèria d’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS  HUMANS 
 

• Impuls i direcció dels processos de Modernització de l’administració municipal i de les 
reformes organitzatives derivades. 

• Impuls i direcció dels processos de millora de l’atenció administrativa a la ciutadania. 

• Direcció dels sistemes informàtics municipals i de l’aplicació de les noves tecnologies en 
l’administració municipal. 

• Cap directe del personal al servei de l’ajuntament, reservant-se l’alcaldia el 
comandament superior de tot el personal al servei de la corporació. 

• Organització funcional de la plantilla. Gestió del personal. Situacions administratives. 

• Negociacions de convenis col.lectius. Relacions amb la coordinadora de personal. 

• Seguiment  Relació llocs de treball. 

• Competències en matèria de seguretat, higiene i salut laboral. 

• Seguiment control  de presència. Propostes en matèria de disciplina. 

• Coordinació processos selectius. 

• Formació i reciclatge personal. 

• Coordinació vacances i llicències del personal. 
 

En matèria  de COMUNICACIÓ 

• Seguiment dels acord d’agermanament i intercanvi amb d’altres ciutats i pobles. 

• Honors i distincions. 

• La direcció, coordinació i gestió dels assumptes relacions en matèria de comunicació 
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• Web municipal. 

• Butlletí municipal. 

• Emissora municipal 

• Oficina de premsa i relació amb els mitjans d’informació municipal i supramunicipal. 

• Emissió de notes i comunicats de premsa. Informació de l’actuació municipal. 
 

En matèria de PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

• Polítiques de relacions amb les entitats ciutadanes. 

• Dirigir i gestionar els processos participatius de qualsevol caràcter en col.laboració de la 
regidoria competent de la temàtica i/o assumpte sotmès a participació ciutadana. 

• Impulsar i fomentar els pactes de proximitat. 

• Autoritzacions per a la utilització de les instal·lacions i equipaments municipals que es 
puguin destinar, així com l’atorgament de llicència d’ús privatiu. 

 
 

 

A FAVOR DEL REGIDOR DELEGAT  D’ 

 

- URBANISME 

- ESPORTS 

- CULTURA, FESTES I PATRIMONI 

- GENT GRAN 

 

En matèria d’URBANISME 

 

• Concessió de llicències d'obres menors i autoritzacions de pròrrogues sobre les 
mateixes així com l’aprovació de les liquidacions dels tributs que comporti l’atorgament 
de les llicències d’obres menors i els assabentats d’obres. 

• Concessió de llicències de primera ocupació quan no impliquin modificació del projecte 
d'obres.  

• Ordres d'execució en matèria urbanística per motius de seguretat i ornamentació 
públiques.  

• L'adopció d'acords sobre paralització, legalització i si s'escau, precintatge o 
enderrocament de les obres menors i majors realitzades il·legalment, com també la 
incoació, i si s'escau, imposició de sancions en matèria de disciplina urbanística. 

• Catàleg d’edificis d’interès històric-artístic, i també de divulgació i aprofitament. 

• Supervisió i coordinació del Planejament i ordenació urbanística en tots els seus 
aspectes; desenvolupament del Pla d’ordenació urbanística municipal, plans especials 
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urbanístics, plans de millora urbana, plans parcials urbanístics, plans parcials 
urbanístics de delimitació, estudis de detall i d’altres figures de planejament. 

• Supervisió i coordinació de la Gestió urbanística del sòl i sistemes d’actuació 
urbanística, d’expropiació i de reparcel.lació, Entitats urbanístiques col.laboradores, 
adquisició i obtenció de sòl, edificis i locals per a l’ús i servei públic. 

• Supervisió i coordinació en la elaboració de tots els projectes, d’urbanització i 
d’edificació, d’obra nova o de rehabilitació, de remodelació, etc , d’ obra pública.  

 
 

En matèria d’ESPORTS 

 

• La coordinació, gestió i execució de programes i actes esportius.  

• La gestió, el funcionament i les autoritzacions d'utilització dels equipaments esportius 
municipals,  així com l’aprovació de les liquidacions de les taxes corresponents per la 
utilització de les instal.lacions esportives municipals.  

• Promoció de l’associacionisme esportiu; relacions amb organismes públics sobre 
programes esportius del municipi. 

• Control de l'execució i desenvolupament dels convenis d'ús i gestió d'instal·lacions 
esportives municipals.  

• Actuacions derivades del foment de les activitats físiques en l'àrea escolar i també de 
caire extra escolar, així com de la promoció de l'esport en general. 

• Atorgament de  premis. 

• Fomentar de la col.laboració entre clubs i entitats esportives. 

• Autoritzacions per a la utilització de les instal·lacions i equipaments esportius 
municipals, així com l’atorgament de llicències d’ús privatiu. 

• Gestió i seguiment de les instal.lacions esportives municipals 

 

En matèria de CULTURA, FESTES I PATRIMONI 

 

• Planificar, programar i fomentar la cultura al municipi. 

• Aprovació i desenvolupament de polítiques culturals. 

• Desenvolupament del Pla d’equipaments culturals. 

• Promoció, foment, actuacions i relacions de i amb les entitats i organitzacions culturals 
del municipi. 

• Autoritzacions per a la utilització de les instal·lacions i equipaments culturals municipals, 
així com l’atorgament de llicències d’ús privatiu. 

• Gestió i seguiment de les instal.lacions culturals municipals. 

• Planificar, programar i fomentar les festes del municipi. 

• Gestió, restauració i promoció del patrimoni cultural i històric del municipi. 
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En matèria de GENT GRAN 

• Gestionar el casal de la gent gran 

• Promoure polítiques d’atenció social a la gent gran 

• Impulsar programes en matèria de la gent gran 

• Autoritzacions per a la utilització de les instal·lacions i equipaments de gent gran 
municipals, així com l’atorgament de les llicències d’ús privatiu. 

 
 

A FAVOR DE LA REGIDORA DELEGADA  D’ 

HISENDA 

SANITAT I CONSUM 

 
 

En matèria d’HISENDA 

• Desenvolupament de la gestió econòmica. Pressupostos. Confecció i modificació.  

• Reconeixement de bonificacions i exempcions tributàries i de preus públics. 

• Emissió de consultes sobre tributs i preus públics. 

• Resolució de peticions sobre subministrament de dades globals de base fiscal i preus 
públics.  

• Resolució de peticions de suspensió d'execució de liquidacions de tributs i preus 
públics, impugnats en via administrativa. 

• Concessió d'ajornament de pagaments i fraccionaments de tributs i preus públics. 

• Gestió d’assegurances municipals. 
 
 

En matèria de SANITAT I CONSUM 

 

• Control sanitari de la distribució i subministrament d'aliments, begudes i altres productes 
relacionats directament amb el consum humà i mitjans de transport.  

• Actuacions derivades del control sanitari d'edificis, habitatges i convivència humana i 
aprovació de qualsevol ordre d'execució per a l'adopció de mesures sanitàries, inclosa 
la petició al Jutjat per a l'entrada en domicilis. 

• La participació en els òrgans de direcció de les àrees bàsiques de salut (art. 42 de la 
Llei general de sanitat). 

• L'aplicació de l'Ordenança sobre tinença d'animals i la imposició de les sancions que 
s'hi preveuen , així com l’aprovació de les liquidacions de les taxes de control sanitari 
d’animals que preveu l’Ordenança. 

• La imposició de sancions de caràcter lleu per infraccions que  preveu la Llei 10/1999, 
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos (competència delegada 
pel Govern de la Generalitat en sessió del 24/12/2002) 
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• Actuacions derivades del control sanitari de transports, indústries, activitats i serveis.  

• Les resolucions administratives necessàries per al foment de l'associacionisme de 
consumidors. 

• La resolució dels expedients sancionadors per infracció de lleis o normatives sanitàries.  

• Promoure programes de salut pública individual i comunitària, i si escau amb la 
col.laboració d’altres regidories o administracions. 

• Polítiques de control de serveis funeraris 
 
TERCER.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan 
o regidor. 

 
En el text de les resolucions adoptades pels/les Regidors/es en virtut d’aquesta delegació, 
s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió en la part expositiva del text 
següent: 

 
“Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm 173/2015, 
de data 18 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de data .................” 

Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, a qui s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la 
delegació, i estaran dotades, per tant, d’executivitat i de la presumpció de legitimitat. 

 
QUART.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació 
d'aquest Decret als/les Regidors/es afectats/des, 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/les Regidors/es 
delegats/des, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències 
delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada 
la potestat d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució 
expressa en aquest sentit. 

 
CINQUÈ.-Notificar aquesta resolució als/les Regidors/es afectats/des, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es 
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 

 
SISÈ.- Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el 
seu text en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en compliment 
del que disposa l'article 44.2 del text legal abans esmentat. 

 
 
12.-  DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DEL DECRET DE L’AL CALDIA 180/2015,  DE 2 DE 

JULIOL, DE MODIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA N ÚM. 173/2015 I 177/2015. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 173/2015, de 18 de juny de 2015, es va resoldre establir 
l’estructura política de les Àrees de l’Ajuntament, creant a l’Àrea de Servei a les Persones la 
regidoria de Joventut i Infància. 
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Tanmateix per l’Alcaldia es va dictar el Decret núm. 177/2015, de  19 de juny, pel qual es va 
resoldre  que els membres de la Corporació que s’hi relacionen exerciran els seus càrrecs en el 
règim de dedicació que es detalla, a les tasques pròpies dels seus càrrecs, assenyalant que la 
Regidoria de Joventut i Infància resta reservada a l’Alcaldia, atès que no es deleguen 
competències. 
 
Essent la voluntat d’aquesta Alcaldia que la creació de la nova Regidoria d’Infància resti 
diferenciada a la de Joventut, per la seva singularitat, i alhora es mantingui integrada a 
l’Alcaldia. 
 

R E S O L C 
 
PRIMER.- Modificar els Decrets de l’Alcaldia núm. 173/2015, de 18 de juny de 2015, i núm. 
177/2015, de 19 de juny, en el sentit de determinar de manera diferenciada, el caràcter 
continuista de nomenclatura de la Regidoria de Joventut i el de nova creació de la Regidoria 
d’Infància, restant ambdues integrades a l’Alcaldia. 
 
SEGON.- Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar 
el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l’eTauler. 
 
 
 
13.-  DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DEL DECRET DE L’AL CALDIA 174/2015, DE 18 

DE JUNY, DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOV ERN LOCAL I 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES. 

 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig de 2015 i constituït el nou 
Ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal, en 
particular, a la constitució de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat 
d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local,  reconeix a aquesta Entitat. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l'esmentada Llei, en 
concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i altra legislació complementària, en 
aquest Municipi és obligatòria la constitució de la Junta de Govern Local, pel fet de tenir una 
població de dret superior a 5.000 habitants . 
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada,  

RESOLC 
 
PRIMER.- Crear la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, la 
qual quedarà integrada pels membres següents: 
 

� President: l'Alcalde, Antoni Masana i Ubach 
� Vocals:       

- Olga Serra i Luque 
- Laura Sánchez López 
- María Luisa Santander Aguilar 
- Albert Salamé i Sabater 
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SEGON.- Delegar en ella les següents atribucions: 

 
 

En matèria d'Urbanisme  

 

• Atorgament, denegació i pròrroga de llicències urbanístiques i ús del sòl en tots els 
àmbits, així com les de primera ocupació quan impliquin modificació del projecte d'obra,  
amb exclusió d'obres menors, conformitat de les comunicacions prèvies i llicències de 
parcel.lació. 

• Emissió d'informes preceptius sobre projectes d'obres, serveis, etc. estudis, 
concessions i, en general, actes d'altres administracions, especialment en matèria d’ 
obres públiques, impacte ambiental, etc.  

• Declaració de ruïna. 

• Aprovació que no posi fi a la tramitació municipal dels instruments de planejament de 
desplegament del planejament general i aprovació dels instruments de gestió 
urbanística i projectes d'urbanització. 

 
 

En matèria d'Activitats 

 
• En les autoritzacions ambientals: aprovació de l'informe vinculant sobre el projecte de 

l'activitat i, si s'escau, de l'informe sobre la proposta de resolució. 
 
• La concessió de les llicències i de comunicacions ambientals. 

 

En matèria de Patrimoni 

 

• Adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu 
valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni  l’import de tes milions 
d’euros.  

• L'alienació de patrimoni que no superi aquell percentatge ni quantia indicats en els 
casos següents:  

 
- la de béns immobles sempre que estigui prevista al pressupost  
- la de béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels 

quals no estigui prevista al pressupost.  

• Resolucions sobre responsabilitat patrimonial . 
 

En matèria de Personal 

 
• Aprovació de l’ oferta d'ocupació pública i bases de selecció del personal i dels 

concursos de provisió de llocs de treball . 
 
• Imposició de sancions al personal municipal amb motiu de faltes de caràcter greu o molt 

greu.  
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• Acords sobre indemnitzacions al personal municipal per danys en els seus béns amb 
ocasió de la prestació dels seus serveis.  

 

En matèria de contractació i projectes 

 
• Processos contractuals diversos:  

 
(a) Les contractacions i concessions de tota classe, amb excepció dels contractes 

menors, quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost 
ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros. 

 
(b) Les contractacions i concessions de caràcter plurianual quan la seva duració no 

sigui superior a 4 anys sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no 
superi aquell percentatge referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia assenyalada.  

 
(c) L'aprovació de projectes d'obra i de serveis quan sigui competent per a la seva 

contractació o concessió i estiguin previstos els projectes al pressupost.  

En matèria econòmico-fiscal 

 

• Resolucions sobre:  

(a) Padrons Tributaris i de preus públics, així com les liquidacions tributaries no 
atribuïdes expressament a d'altres òrgans, a excepció dels Padros Tributaris o 
liquidacions de les taxes pels serveis d’Escola de Música, Servei d’Atenció Domicili, 
Pavelló poliesportiu , tallers i activitats. 

(b) Concerts fiscals de tributs i de preus públics en desenvolupament de l'ordenança 
corresponent. 

(c) Liquidacions provisionals i definitives  de contribucions especials i de quotes 
d'urbanització. 

• El desenvolupament de la gestió econòmica i pressupostària d'acord amb el pressupost 
anual. 

   

Generals 

 

• Aprovar les factures i ordenar els pagaments, d’acord amb el Pressupost municipal aprovat. 

• La resolució dels recursos administratius així com de les reclamacions administratives 
prèvies que s'interposin contra actes definitius dictats per la Junta de Govern Local en 
l'exercici de les seves competències. 

 
 

    
TERCER.- Qualsevol regidor de la Corporació que no gaudeixi de la condició de membre de la 
Junta de Govern Local podrà assistir a les sessions que celebri aquest òrgan, amb veu però 
sense vot. 
 
QUART.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local en els 
termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre 
òrgan. 
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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: 

 

“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut 
de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
174/2015 de data 18 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
data ...............” 
 
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de 
la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, i 
seran immediatament executius i presumptament legítims. 
 
CINQUÈ.- La Junta de Govern Local tindrà lloc amb la periodicitat que aprovi el Ple de la 
Corporació. S’estableix que sigui els dilluns no festius de cada setmana, a les 18:00 hores, i 
durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre a les 11:00 hores, al Saló de 
Sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a aquest efecte ,sense necessitat de convocatòria 
prèvia , quedant automàticament convocats els seus membres. En cas que el dia fixat sigui 
festiu, la sessió tindrà lloc el dia hàbil següent. L’alcaldia podrà suspendre la celebració de les 
sessions de la Junta de Govern Local del mes d’agost i se’l faculta per suspendre o alterar la 
data de celebració de les sessions  que coincideixin amb el període de vacances de Setmana 
Santa i Nadal o altres jornades festives,  prèvia convocatòria realitzada a l'efecte per aquesta 
alcaldia.  

 

SISÈ.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors de la Corporació i als Caps dels 
diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes. 
 
SETÈ.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 
 
VUITÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució a la sessió extraordinària que es convoqui per 
donar compliment al determinat a l'article 38 del ROFRJ de les entitats locals i publicar aquesta 
resolució al BOP, sense perjudici de l'efectivitat d'aquests nomenaments des del dia següent de 
la signatura d'aquesta resolució.  
 
 
14.- DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DEL DECRET NÚM. 176 /2015, DE 19 DE JUNY, DE 
DESIGNACIÓ DE TINENTS D’ALCALDE 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig de 2015, convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015 de data 30 de març, i constituït el nou Ajuntament, es fa 
necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal i, en particular, pel que es 
refereix a la designació dels Tinents d'Alcalde. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 21.2, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció actual, en concordança amb l’article 55 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i amb l'article 19 del Reglament Orgànic Municipal, la designació 
dels/les Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu 
nomenament, mitjançant Decret, d'entre els membres de la Junta de Govern Local. 
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Atès que aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga la legislació vigent, amb 
data 18 de juny de 2015,  ha procedit a la designació dels membres de la Junta de Govern 
Local,  mitjançant Decret 174/2015. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada 

RESOLC 
 
PRIMER. Nomenar Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia d'avui, als 
Regidors membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, els quals 
substituiran aquesta Alcaldia, per ordre de nomenament,  en els casos de vacant, absència o 
malaltia: 
 

� Primera Tinent d'Alcalde: senyora OLGA SERRA I LUQU E 
� Segona Tinent d'Alcalde: senyora  LAURA SÁNCHEZ LÓP EZ 
� Tercera Tinent d'Alcalde: senyora MARÍA LUISA SANTA NDER AGUILAR 

SEGON. A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme 
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant la Tinent 
d'Alcalde que hagi d'assumir les seves competències. 
Si no es conferís aquesta designació de forma expressa, aquesta Alcaldia serà substituïda per 
la Primera Tinent d'alcalde i, si no hi és,  per qualsevol de les altres Tinents d'Alcalde,  
establerts seguint l’ordre de nomenament,  que es trobin presents, les quals hauran de donar 
compte d'això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com 
Alcalde accidental més d'una d'elles. 
 
TERCER. Comunicar aquest Decret a les Tinents d'Alcalde afectades, fent-los constar que 
hauran de mantenir informada aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com a 
Alcalde accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja 
efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves. 
 
QUART. Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la sessió 
extraordinària que es convoqui en compliment del que preveu l'article 38 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  
 
 
 
15.-    DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DEL DECRET DE L’ ALCALDIA 178/2015, DE 19 DE 

JUNY, DE DECLARACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MU NICIPALS. 
 
Un cop celebrades el passat 24 de maig de 2015 les Eleccions Locals convocades mitjançant 
Reial decret 233/2015, de data 30 de març , i constituït el nou Ajuntament en sessió  celebrada 
el dia 13 de juny de 2015, es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent i amb el 
Reglament Orgànic Municipal, a la creació dels grups municipals per al millor funcionament dels 
òrgans de govern de la Corporació.  

Vist que tal i com disposen els articles  73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, articles 23 a 29 del ROF,  aprovat per RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, i l’article 27 del ROM els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit al 
President i subscrit per tots els seus integrants i en el mateix escrit  de constitució es farà 
constar la designació del portaveu del grup – designant els substituts degudament ordenats- , 
escrit que serà signat almenys per la majoria de membres del grup.  

Vistos els escrits de constitució de grups municipals i les propostes de nomenaments efectuades 
pels mateixos.  

R E S O L C 
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PRIMER.- Declarar constituïts els següents grups municipals de l’Ajuntament de Vacarisses, amb 
expressió concreta de la seva representació: 
 
 

� Grup Municipal  ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 
( ESQUERRA-AM)  

Membres: 
 
Antoni Masana i Ubach 
Olga Serra i Luque 
Albert Salamé i Sabater 
Pere Casas i Ardanaz 
 
 
Portaveu: 
Albert Salamé i Sabater, i com a suplent Olga Serra i Luque 
 
 

� Grup Municipal  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE  
PROGRÉS ( PSC-CP)  

Membres: 
 
Laura Sánchez López 
Mariana Ríos López 
 
 
Portaveu: 
 
Laura Sánchez López, i com a suplent Mariana Ríos López 
 
 

� Grup Municipal  MOVEM VACARISSES – INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS –  
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – MOVIMENTS SOCIALS - ENTESA (MV-E )  

Membres: 
 
Marisa Santander Aguilar 
 
Portaveu: 
 
Marisa Santander Aguilar,  i com a suplent Marisa Santander Aguilar 
 
 

� Grup Municipal  UNIÓ INDEPENDENT PER VACARISSES     (UIPV) amb els següent 
integrants: 

 
 Membres: 
 
Salvador Boada i Guàrdia  
Josep Maria Gibert i Castellet 
Salvador Martín Martín 
Anna Maria Singla Sangrà 
 
Portaveu: 
Salvador Boada i Guàrdia, i com a suplent Josep Maria Gibert i Castellet 
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� Grup Municipal  VEÏNS PER VACARISSES   ( V per V) amb els següent integrants: 
 
Membres: 
 
 Pedro Roque Serna González 
Juan Pablo Garrido Sánchez 
 
Portaveu: 
Pedro Roque Serna González, i com a suplent Juan Pablo Garrido Sánchez 
 
 
SEGON.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució a la primera sessió que se 
celebri. 

 
 
 

Essent les 18’25 hores, el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la sessió de la qual 
estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 
 Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé 
 
 


