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Assumpte

Extracte de la sessió AYT/PLE/8/2015

Localització de l'activitat

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA. NÚM. 8/2015
ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 29 DE JUNY DE 2015
Lloc: sala de sessions (2n. pis) de la Casa de la Vila de Manlleu
Data: 29 de juny de 2015
Hora d’inici: 2/4 de 8 de la tarda
Hora d’acabament: 2/4 de 9.
Règim de sessió: extraordinària
Assistents:

President:
vocals:

Àlex Garrido Serra
Enric Vilaregut Sàez
Maria Carme Trillas Torrents
Marta Alsina Teixidó
Eudald Sellarès Valencia
Maica Bassas Aumedes
Maria Josep Palomar Gonzalez
Benjamin Nieto Moral
Ramon Soldevila Casacuberta
Maria Teresa Gallifa Company
Miquel Gay Estévez
Isabel Casadevall Torras
Albert Genero Prat
Ismael Dot Cantillo
Laura Genero Prat
Eudald Rifa Castro
Marta Moreta Rovira
Àlex López Garcia
Antonio Poyato Rodríguez
Dolors Collell Suriñach
Miguel Sánchez Gueldos (s’incorpora en el moment que es dirà)
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Secretària:
Interventor:

Maria Victòria Colom Canal
Lluís Solé Díez

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ
A) ACTA SESSIÓ ANTERIOR:
1. Aprovació de l'acta de constitució del nou ajuntament (13/06/2015)
B) RESOLUCIONS DE GOVERN:
2. Règim sessions ordinàries Ple municipal
3. Constitució dels grups polítics
4. Creació i composició de les Comissions Informatives municipals
5. Designació dels membres corporatius a òrgans col·legiats i institucions de les que
forma part l'Ajuntament
6. Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació
i dels grups polítics municipals
7. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local i a l'Alcaldia
8. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia en les matèries següents:
 Delegacions específiques de l'Alcaldia als regidors delegats
 Nomenament de tinent d'alcalde
 Composició, constitució, règim de sessions i competències de la Junta de
Govern Local.
A) ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1.00 APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (13/06/2015)
El senyor president anuncia que, l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 13 de juny de 2015
que s’ha lliurat adjunta amb la convocatòria d’aquesta sessió, es considerarà aprovada, si
cap de les persones assistents no té objeccions a fer al seu contingut.
Atès que no es produeixen intervencions, s’entén doncs que tots els regidors i regidores
donen la seva conformitat amb el text de l’esborrany confeccionat i lliurat per la Secretaria.
Per tant, el senyor alcalde declara l’acta aprovada per unanimitat, i ordena la seva
transcripció al llibre corresponent.
B) RESOLUCIONS DE GOVERN
2.00 RÈGIM SESSIONS ORDINÀRIES PLE MUNICIPAL.
La secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació
“Part expositiva:
1. Una vegada celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig de 2015 cal que
el Ple municipal aprovi en l’anomenada sessió d’organització, entre altres, el règim de
periodicitat de sessions plenàries que com a mínim ha de ser de caràcter mensual.
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2. Atès que durant els darrers anys aquest Consistori ha establert una periodicitat
mensual pel que fa a les seves sessions plenàries ordinàries (excepte en períodes de
vacances) i que aquest règim de sessions s'ha mostrat adient i necessari, es proposa al
Ple l’adopció del mateix règim de sessions ordinàries existent fins ara. També s’ha
constatat que en el mes d’agost es registrava una baixa activitat municipal a causa de
les vacances i l’absència per la mateixa raó de diversos membres. Igualment s’ha
verificat la necessitat de preveure possibles canvis per la coincidència dels dies fixats
amb dies festius, revetlles, vigílies de festius, festes de Pasqua o de Nadal, o similars
que es puguin produir al llarg del mandat, a fi de facilitar la participació dels càrrecs
electes a les sessions plenàries i garantint correlativament l’obtenció dels quòrums
necessaris de vàlida constitució i d’adopció d’acords.
Fonaments de dret:
I.

L'article 46.1 i 2, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local i l'article 78.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (en endavant
ROF), determinen que el mateix Ple Municipal ha d'establir la periodicitat de les seves
sessions ordinàries que, en ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants,
com a mínim ha de ser de caràcter mensual.

II.

L’article 38 del ROF preveu que dins dels trenta dies següents al de la sessió
constitutiva, l’alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple que siguin
precises a fi de resoldre sobre diferents punts entre els que, a l’apartat a) de l’article, hi
figura la periodicitat de sessions del Ple.

III.

L’article 2 del Reglament orgànic municipal – funcionament del ple de l’Ajuntament de
Manlleu aprovat en data 19 de juliol de 2011 i modificat en data 22 de juliol de 2014.

Atès l’anterior, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
Primer. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es celebraran el penúltim
dimarts de cada mes, a les vuit del vespre, i a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila o lloc
habilitat a l’efecte, a excepció del mes d'agost en què no se celebrarà cap Ple ordinari.
Segon. Facultar al Sr. alcalde per tal de que, mitjançant Decret motivat, pugui avançar o
posposar dintre del mateix mes – o excepcionalment, en dia d’un altre mes -, la celebració de
la sessió ordinària quan el dia fixat coincideixi amb festiu, vigília de festivitat, estigui inclòs en
període vacacional o altres circumstàncies excepcionals així ho aconsellin.”
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Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres presents
3.00 CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
La secretària llegeix la part dispositiva de la proposta que es transcriu a continuació
“Part expositiva:
Una vegada celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig de 2015 i constituït el
nou Ajuntament en la sessió del passat 13 de juny, cal que el Ple municipal aprovi en
l’anomenada sessió d’organització, entre altres, la constitució dels Grups Polítics Municipals
per tal d’articular la presència i actuació dels regidors municipals en els òrgans de govern i
gestió municipals.
Per part dels grups municipals s’ha formulat proposta de pertinença a les respectives
formacions amb què van concórrer a les eleccions municipals; amb posterioritat en data 25
de juny de 2015 la regidora Maria Teresa Gallifa hi ha renunciat i ha expressat, de
conseqüència, la voluntat de passar a tenir la condició de regidora no adscrita.
Fonaments de dret:
I.

L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix que als efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les
Corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i
obligacions que s’estableixin amb excepció de aquells que no s’integrin en el grup
polític que constitueixi la formació electoral per la que foren elegits o que abandonin el
seu grup de procedència, que tindran la consideració de membres no adscrits.

II.

En la mateixa disposició a dalt esmentada s’estableix que el Ple de l’Ajuntament, i
amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una
dotació econòmica amb les condicions que s’estableixen i d’acord amb els límits que
cada any fixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

III.

L’article 50.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que per al millor
funcionament dels òrgans de govern de la corporació, el ple pot acordar la creació de
grups municipals. S’han de constituir grups municipals en els municipis de més de
vint mil habitants.

IV.

Els articles 23 a 29 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, regulen els
grups polítics municipals i estableixen el procediment per a la seva constitució.
Concretament, l’article 25 preveu l’obligatorietat de donar compte de la constitució dels
grups al Ple en la primera sessió que celebri.

V.

D’acord amb la normativa indicada l’assignació econòmica contemplarà una part fixa i
igual per a tots els grups i una part en funció dels membres que els integrin. Les
aportacions econòmiques als grups no es poden destinar al pagament de
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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 , i els grups polítics
hauran de portar una comptabilitat específica d’aquestes dotacions econòmiques que
hauran de posat a disposició del ple sempre que els ho demani.
VI.

La normativa de règim local expressada igualment preveu que en la mesura de les
possibilitats funcionals de la organització administrativa de l’entitat local, els diversos
grups polítics disposaran a la seva seu d’un despatx o local per a reunir-se de manera
independent i rebre visites dels ciutadans i d’una infraestructura mínima de mitjans
materials i personals.

Atès que cada grup constituït ha designat els seus respectius portaveus i s’ha conclòs, doncs,
el tràmit d’acreditació davant de la Secretaria general, a proposta de l’Alcaldia es demana al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Donar-se per assabentat de la constitució dels grups polítics que tot seguit es
relacionen amb els membres que els constitueixen i de la designació dels seus portaveus, i si
s’escau suplents, així com el reconeixement de la condició de regidora no adscrita que
segueix:
GRUP POLÍTIC: GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA JUNTS FEM MANLLEU - ACORD MUNICIPAL (ERC - JFM - AM)

Format pels regidors i les regidores:








ÁLEX GARRIDO SERRA
ENRIC VILAREGUT SAEZ
CARME TRILLAS TORRENTS
MARTA ALSINA TEIXIDÓ
EUDALD SELLARÉS VALÈNCIA
MARIA CARME BASSAS AUMEDES
MARIA JOSEP PALOMAR GONZALEZ

 Portaveu: ENRIC VILAREGUT SAEZ
 Suplent: CARME TRILLAS TORRENTS
GRUP POLÍTIC: GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA i UNIÓ (CiU)
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Format pels regidors i les regidores:





BENJAMÍ NIETO MORAL
RAMON SOLDEVILA CASACUBERTA
MIQUEL GAY ESTEVEZ
ISABEL CASADEVALL TORRAS

 Portaveu: Benjamí Nieto Moral
 Suplent: Ramon Soldevila Casacuberta
Donar-se per assabentat que amb posterioritat a l’escrit de voluntat per pertinença al Grup
municipal de CiU en què hi figurava la regidora MAITE GALLIFA COMPANY, concretament
en data 25 de juny de 2015 aquesta regidora ha formulat renúncia i, de conseqüència, la
voluntat de passar a tenir la condició de regidora no adscrita.

GRUP POLÍTIC: GRUP MUNICIPAL D’UNITAT POPULAR - POBLE ACTIU (CUP-PA)

Format per la regidora i els regidors:





ALBERT GENERÓ PRAT
ISMAEL DOT CANTILLO
LAURA GENERÓ PRAT
EUDALD RIFÀ CASTRO

 Portaveu: Ismael Dot Cantillo
 Suplent: Laura Generó Prat
GRUP POLÍTIC: GRUP MUNICIPAL DELS
CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

SOCIALISTES

DE

CATALUNYA

-

Format per la regidora i els regidors:
 MARTA MORETA ROVIRA
 ALEX LÓPEZ GARCIA
 ANTONI POYATO RODRÍGUEZ
 Portaveu: Marta Moreta Garcia
 Suplent: Antoni Poyato Rodríguez
GRUP POLÍTIC: GRUP MUNICIPAL DE MES, MOVIMENT D'ESQUERRES (MOVIMENT
D'ESQUERRES)

Format per la regidora:
 DOLORS COLLELL SURIÑACH


Portaveu: DOLORS COLLELL SURIÑACH
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GRUP POLÍTIC: GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (IVCEUIA- E)

Format pel regidor:
 MIQUEL SÁNCHEZ GUELDOS


Portaveu: MIQUEL SÁNCHEZ GUELDOS

REGIDORA NO ADSCRITA: MARIA TERESA GALLIFA I COMAPNY
Segon. Assignar als grups polítics municipals, en tant no es produeixi la determinació dels
límits de les dotacions per part de la normativa pressupostària estatal, l’assignació econòmica
consistent en la quantitat de: 65 € per regidor electe i 50 € per cada grup municipal.
Tercer. Aquesta assignació econòmica serà revisada o confirmada de forma genèrica al
moment de l’aprovació del pressupost per cada any, o específicament en un moment posterior
si en aquell moment els límits estiguessin determinats.
Quart. Assignar als grups municipals constituïts i que estiguin integrats per més d’un
membre, els tres despatxos equipats amb mobiliari, telèfon i equip informàtic, habitualment
destinats als grups municipals, que es troben al replà d’entre la planta baixa i la primera de la
casa consistorial; assignar així mateix un despatx de treball amb el mateix equipament, als
regidors dels grups municipals unipersonals i a la regidora no adscrita.
Cinquè.- Notificar aquests acords als grups polítics municipals constituïts i comunicar-los a
l’interventor de fons municipal.”
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres presents
4.00 CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS
La secretària expressa la part dispositiva, extracte, de la proposta que es transcriu a
continuació
“Part expositiva:
1. Una vegada celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig de 2015 i
constituït el nou Ajuntament en sessió solemne el dia 13 de juny de 2015, un dels
temes a decidir en l’anomenada sessió del cartipàs municipal o sessió d’organització
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és el de la creació de les Comissions informatives municipals, uns òrgans necessaris
en l’organització municipal.
2. Aquestes Comissions informatives es preveuen com òrgans d’estudi, informe i
consulta de tots els assumptes que s’eleven a la consideració del ple municipal. La
determinació del nombre i denominació de les Comissions informatives així com llurs
modificacions, correspon al mateix Ple municipal. Les Comissions informatives són
constituïdes pels membres de la corporació designats pels diferents grups polítics
d’acord amb els mateixos criteris de proporcionalitat que es determinen en la
composició del Ple.
Fonaments de dret:
I.

Respecte a les Comissions Informatives, l’article 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LRBRL), disposa que a
aquests òrgans complementaris se’ls atribueix a més d’una existència obligatòria a
tots els municipis amb població superior als cinc mil habitants, la funció de seguiment
de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors delegats a banda de
les tradicionals funcions d’estudi i dictamen dels assumptes que se sotmeten al Ple.
D’aquesta manera es fa efectiu el dret de participació que consagra aquest article a
favor de tots els grups municipals.

II.

En el mateix sentit s’expressa l’article 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en
endavant, LMRLC) que també preveu que correspon al Ple determinar el nombre i la
denominació de les comissions, que estan integrades pels membres que designin els
diferents grups polítics que formen part de la corporació, i que es poden constituir
també amb caràcter temporal per tal de tractar temes específics.

III.

L’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (en endavant, ROF)
preveu que dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’alcalde
convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple que siguin precises a fi de
resoldre sobre diferents punts entre els que, a l’apartat b) de l’article, hi figura la
creació i composició de les Comissions Informatives permanents.

IV.

Els articles 123 a 126 del ROF regulen aquests òrgans complementaris, tant quan
neixin amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial
de l’Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar
temes específics, fixant aspectes com la seva composició, les funcions, i el caràcter
dels seus dictàmens que, d’acord amb el que determina l’article 126.1 d’aquesta
norma, són preceptius i no vinculants.

V.

Així mateix, en els articles 134 a 138 del ROF s’estableixen diverses regles especials
de funcionament de les Comissions Informatives.

VI.

D’acord amb els preceptes esmentats, aquestes Comissions seran determinades pel
que fa al seu nombre i denominació per part del Ple municipal en la sessió
d’organització de la Corporació i estaran integrades pels membres que designin els
diferents grups polítics que formen l’Ajuntament de forma proporcional a la seva
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representativitat a l’Ajuntament. Així la sentència de la secció cinquena del TSJC
núm. 845/2006, de 28 de juny de 2006, va resoldre, en essència, la legalitat del
criteri mantingut per l’Ajuntament de Manlleu en disposar la mateixa proporció de
tots els grups municipals tal com ve essent norma del Consistori i atès que aquest
acord assegura el dret de representació dels grups municipals i té l’efecte beneficiós
de no reproduir la instància plenària en aquests òrgans de debat i dictamen previ.
Considerant, doncs, oportú crear les Comissions Informatives que es detallen a continuació,
a proposta de l’Alcaldia es demana al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Crear la COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I
SERVEIS PERSONALS de l’Ajuntament de Manlleu que tindrà caràcter permanent i que
tindrà per objecte:
1.- El dictamen, estudi i informe de tots els temes que s’hagin de sotmetre a consideració del
Ple Municipal o a la Junta de Govern Local quan aquesta actuï en exercici de competències
delegades del Ple municipal en assumptes relatius a les àrees de govern definides a la
Resolució d’Alcaldia DEC/745/2015 de 16 de juny: Secretaria, Serveis jurídics, arxiu
municipal, patrimoni i inventari, Pla de gestió de la diversitat, Intervenció i Tresoreria
municipals, Organització i persones, compres i contractació, prevenció de riscos laborals,
serveis informàtics, noves tecnologies, comunicació i coneixement, transparència,
administració electrònica, participació electrònica i gestió i millora dels serveis públics,
promoció i difusió cultural, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, educació, jovent,
esports, teixit industrial, mitjans de comunicació, barris i participació ciutadana i promoció
econòmica, seguretat ciutadana i protecció civil, benestar social, salut pública, consum i gent
gran i, en tot cas, formaran part de l’àmbit d’aquesta Comissió tots els assumptes que
s’impulsin, gestionin o tramitin des de qualsevol de les àrees municipals que no restin
inclosos en l’àmbit de la Comissió Informativa de Territori, Urbanisme i Medi Ambient.
Aquesta funció s’arbitrarà mitjançant la presentació preceptiva, davant de la Comissió
Informativa municipal, de totes les propostes d’acord que, en relació a aquestes àrees i
serveis, s’hagin de sotmetre als òrgans de govern municipals indicats.
2.- La consideració de Comissió Especial de Comptes pel supòsit que regula l’article 58 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya. Aquesta funció s’arbitrarà mitjançant convocatòria específica per
tal de portar a terme aquesta funció.
3.- La funció de seguiment de la gestió de l’alcalde, de la Junta de Govern Local i dels
regidors delegats en les àrees definides a la Resolució d’Alcaldia de delegació de
competències DEC/745/2015, de 16 de juny, a la Resolució d’Alcaldia de rectificació de
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l’anterior DEC/752/2015, de 19 de juny i a la Resolució d’Alcaldia d’ampliació de
competències a dues regidores DEC/768/2015, de 23 de juny. Aquesta funció s’arbitrarà
mitjançant la previsió, a l’ordre del dia de la Comissió, dels punts corresponents al seguiment
de l’actuació de govern que donaran accés a la documentació acreditativa de l’esmentada
actuació i al debat sobre la mateixa. L’ordre del dia de la Comissió també inclourà els
apartats relatius a l’aprovació de l’acta, precs i preguntes i l’apartat relatiu a les mocions que
presentin els grups municipals així com els punts d’informació rellevants que la Presidència
inclogui a la convocatòria i l’apartat d’informacions generals de cadascuna de les àrees
incloses a la Comissió.
4.- Composició: Aquesta Comissió informativa tindrà la composició d’11 membres,
designats per Resolució d’Alcaldia a proposta dels respectius grups polítics, i distribuïts de la
següent manera:








Tres representants del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Junts
Fem Manlleu – Acord Municipal (ERC-JFM-AM).
Dos representants pel Grup municipal de Convergència i Unió (CiU).
Dos representants pel Grup municipal Unitat Popular - Poble Actiu (CUP-PA).
Un representant pel Grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
progrés (PSC-CP).
Un representant del Grup municipal Més Moviment d’Esquerres.
Un representant del Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).
Una representació per part de la regidora no adscrita i que ha abandonat el grup de
CIU.

5.- Règim de sessions ordinàries: La Comissió informativa celebrarà les seves sessions
ordinàries a la sala de reunions del primer pis de la casa de la Vila els dilluns de la setmana
anterior a la celebració de la sessió del ple municipal. L’horari de la sessió serà a dos quarts
de vuit del vespre. Aquest règim ordinari de funcionament es podrà alterar per la Presidència
quan hi hagi raons que ho justifiquin i les sessions no es convocaran si algun mes no hi ha
assumptes a tractar al ple derivats de les matèries assignades.
6.- Sessió constitutiva: en sessió ordinària a celebrar el dia 13 de juliol de 2015.
7.- Secretaria: Assumida per la Cap de Gabinet d’Alcaldia Sra. Nadal Rubinat Torres. En cas
d’absència o impediment la substituirà la secretària de la corporació o funcionari/ària en qui
delegui.

Segon. Crear la COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, URBANISME I MEDI
AMBIENT de l’Ajuntament de Manlleu que tindrà caràcter permanent i que tindrà per
objecte:
1.- El dictamen, estudi i informe de tots els temes que s’hagin de sotmetre a consideració del
Ple Municipal o a la Junta de Govern Local quan aquesta actuï en exercici de competències
delegades del Ple municipal en assumptes relatius a l’àrea de govern de Serveis Territorials
definida a la Resolució d’Alcaldia DEC/745/2015 de 16 de juny: serveis territorials,
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planificació territorial, espai i serveis urbans, urbanisme, infraestructures, pagesia i medi
rural, habitatge i medi ambient.
Aquesta funció s’arbitrarà mitjançant la presentació preceptiva, davant de la Comissió
Informativa, de totes les propostes d’acord que, en relació a aquesta àrea i serveis, s’hagin
de sotmetre als òrgans de govern municipals.
2.- La funció de seguiment de la gestió de l’alcalde, de la Junta de Govern Local i dels
regidors delegats en les àrees definides al Decret de delegació de competències del dia a la
Resolució d’Alcaldia de delegació de competències DEC/745/2015, de 16 de juny, a la
Resolució d’Alcaldia de rectificació de l’anterior DEC/752/2015, de 19 de juny i a la Resolució
d’Alcaldia d’ampliació de competències a dues regidores DEC/768/2015, de 23 de juny.
Aquesta funció s’arbitrarà mitjançant la previsió a l’ordre del dia de la Comissió, dels punts
corresponents al seguiment de l’actuació de govern que donaran accés a la documentació
acreditativa de l’esmentada actuació i al debat sobre la mateixa. L’ordre del dia de la
Comissió també inclourà els apartats relatius a l’aprovació de l’acta, precs i preguntes i
l’apartat relatiu a les mocions que presentin els grups municipals així com els punts
d’informació rellevants que la Presidència inclogui a la convocatòria i l’apartat d’informacions
generals de cadascuna de les àrees incloses a la Comissió.
3.- Composició: Aquesta Comissió informativa tindrà la composició de 12 membres,
designats per Resolució d’Alcaldia a proposta dels respectius grups polítics, i distribuïts de la
següent manera:








Quatre representants del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Junts
Fem Manlleu – Acord Municipal (ERC-JFM-AM).
Dos representants pel Grup municipal de Convergència i Unió (CiU).
Dos representants pel Grup municipal Unitat Popular - Poble Actiu (CUP-PA).
Un representant pel Grup municipal dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
progrés (PSC-CP).
Un representant del Grup municipal Més Moviment d’Esquerres.
Un representant del Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).
Una representació per part de la regidora no adscrita i que ha abandonat el grup de
CIU.

5.- Règim de sessions ordinàries: La Comissió informativa celebrarà les seves sessions
ordinàries a la sala de reunions del primer pis de la casa de la Vila el dimarts anteriors a la
celebració de la sessió del ple municipal. L’horari de la sessió serà a dos quarts de vuit del
vespre. Aquest règim ordinari de funcionament es podrà alterar per la Presidència quan hi
hagi raons que ho justifiquin i les sessions no es convocaran si algun mes no hi ha
assumptes a tractar al ple derivats de les matèries assignades.
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6.- Sessió constitutiva: en sessió ordinària a celebrar el dia 14 de juliol de 2015.
7.- Secretaria: Assumida per la secretària general de l’Ajuntament. En cas d’absència o
impediment la substituirà la Cap de Gabinet d’Alcaldia Sra. Nadal Rubinat Torres o
funcionari/ària en qui es delegui.

Tercer. Notificar aquests acords als diferents grups polítics municipals i comunicar-los a les
funcionàries que assumeixen les funcions de secretaria de cadascuna de les comissions
informatives i als caps d’àrea i serveis municipals.”
Posada a votació la proposta, s’aprova per 12 vots a favor (ERC, ME,PSC i la regidora no
adscrita Maite Gallifa), 4 vots en contra (CiU) i 4 abstencions (CUP)
En aquest moment de la sessió, s’incorpora a la mateixa el regidor Miquel Sànchez Gueldos
del grup IC-V.
5.00 DESIGNACIÓ DELS MEMBRES CORPORATIUS A ÒRGANS COL·LEGIATS I
INSTITUCIONS DE LES QUE FORMA PART L'AJUNTAMENT
La secretària expressa la part dispositiva, en extracte, de la proposta que es transcriu a
continuació
“Part expositiva:
1. Una vegada celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig i constituït el nou
Ajuntament en la sessió solemne del dia 13 de juny de 2015, cal que el Ple municipal
aprovi en l’anomenada sessió d’organització, entre altres, els nomenaments de
representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la seva competència
i en institucions i ens dels que aquest forma part.
2. L’Ajuntament de Manlleu al llarg de la seva actuació de diversos anys, ha anat creant
diverses organitzacions i s’ha anat vinculant a diverses institucions, les normes de
constitució i organització dels quals preveuen el nomenament de regidors municipals
en els respectius òrgans de govern o representació.
Fonament de dret:
L’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, prescriu, a l’apartat c), que un dels
temes a tractar i decidir en la sessió d’organització que s’ha de portar a terme al
començament del mandat és la determinació dels nomenaments dels representants de la
Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de competència del Ple municipal.
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Considerant, doncs oportú designar els diferents representants municipals en tots aquests
òrgans, a proposta de l’Alcaldia, es demana al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Nomenar les persones següents representants de l’Ajuntament al Patronat de la
Fundació Privada Teatre Centre de Manlleu:
President:
Sr. Àlex Garrido Serra
Vocals:
Sr. Maria Carme Bassas Aumedes
Sra Marta Moreta Rovira
Sr. Ismael Dot Cantillo
Sr. Enric Vilaregut Sáez
Sra. Maria Teresa Gallifa i Company
Sr. Benjamí Nieto Moral
Segon. Nomenar les persones següents representants de l’Ajuntament al Patronat de la
Fundació Privada Estudis Musicals de Manlleu:
President:
Sr. Àlex Garrido Serra
Vocals:
Sra. Maria Teresa Gallifa i Company
Sra. Dolors Collell Suriñach
Tercer. Nomenar les persones següents representants de l’Ajuntament a la societat
CREACCIÓ AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL:
 Representant a la Junta General: Enric Vilaregut Sáez
 Representants al Consell:
 Alex Garrido Serra
 Sr. Enric Vilaregut Sáez
Quart. Nomenar les persones següents representants de l’Ajuntament en els òrgans
col·legiats que tot seguit s’especifiquen:
1.- Consell Escolar Municipal:
President:
Sr. Àlex Garrido Serra
Vocals:
Sra. Ma Dolors Collell Suriñach
Sra. Maite Gallifa Company
Sr. Albert Generó Prat
Sra. Marta Moreta Rovira
Sr. Miquel Gay Estévez
2.- Consell Municipal de Cultura:
President:
Sr. Àlex Garrido Serra
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Vocals:

Sr. Ramon Soldevila Casacuberta
Sra. Laura Generó Prat
Sra. Marta Moreta Rovira

3.- Consell Municipal de l’Esport:
Assemblea General i Comissió Gestora:
President:
Sr. Enric Vilaregut Saez
Vocals:
Sr. Miquel Gay Estevez
Sr. Albert Generó Prat
Sr. Antoni Poyato Rodríguez
Sr. Miquel Sánchez Güeldos
Sr. Eudald Sellarés València
Sra. Ma. Dolors Collell
4.- Consell Municipal de Serveis Socials:
President: Sra. Dolors Collell Suriñach
Vicepresident: Sra. Carme Trillas Torrents
Un representant de cada grup municipal:
 Sra. Isabel Casadevall Torras
 Sra. Maite Gallifa Company
 Ismael Dot Cantillo
 Marta Moreta Rovira
 Miquel Sánchez Güeldos
5.- Consell de la Pagesia:
President:
Vocal oposició:

Sr. Maria Carme Bases Aumedes
Sra. Isabel Casadevall Torras

6.- Consell Municipal de Salut:
President:
Sr. Alex Garrido Serra
Vicepresident:
Sra. Carme Trillas Torrents
7.- Patronat del Premi “Ajuntament de Manlleu”:
President:
Sr. Àlex Garrido Serra
Vocal:
Sra. Ma. Josep Palomar
8.- Junta Local de Seguretat:
President:
Sr. Alex Garrido Serra
Vocal:
Sra. Carme Trillas Torrents
9.- Comissió seguiment concessió servei d’aigües i clavegueram.
Sr. Alex Garrido Serra
10.- Comissió d’Administració Electrònica i Gestió Documental
Presidenta: Sra. Ma. Josep Palomar
11.- Consell Municipal per a la Participació Ciutadana:
President: Sr. Àlex Garrido Serra
Regidor/a de Participació Ciutadana: Carme Trillas Torrents
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Regidor en representació de l’oposició: Marta Moreta Rovira
12.- Consell Consultiu dels Mitjans de Comunicació
Sr. Àlex Garrido Serra
Sr. Ramon Soldevila Casacuberta
Sra. Laura Generó Prat
Sra. Marta Moreta Rovira
Sra. Dolors Collell Suriñach
Sr. Miquel Sánchez Gueldos
Cinquè. Nomenar els següents representants de l’Ajuntament als ens i institucions que tot
seguit s’especifiquen:
1. Consell de Participació Escola Bressol Colors: Sr. Àlex Garrido Serra.
2. Consorci LOCALRET: Sra. M. Josep Palomar Gonzalez.
3. Consorci del Ter: Titular: Sr. Àlex Garrido Serra; suplent: Sra. Maria Carme Bassas
Aumedes.
4. ADF “El Cabrerés”: Sra. Maria Carme Bassas Aumedes.
5. Consorci de Normalització Lingüística: Sr. Àlex Garrido Serra.
6. Consell Esportiu d’Osona: Sr. Enric Vilaregut Saez.
7. Patronat de l’Hospital de Sant Jaume: Sr. Àlex Garrido Serra.
8. Associació de comerciants del Mercat Municipal: Sr. Eudald Sellarès València.
9. Centre Psico-pedagògic d’Osona: Sra. Dolors Collell Suriñach.
10. Consells Escolars de Centre: Sr. Àlex Garrido Serra.
11. Associació Xarxa Custòdia del Territori: Sra. M. Carme Bassas Aumedes.
12. Fundació “Alfons Carbonell”: Sra. Dolors Collell Suriñach.
13. Consorci de Comunicació Local: Sr. Àlex Garrido Serra.
14. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: Sra. M. Carme Bassas
Aumedes.
15. Fundació INFORM: Sr. Eudald Sellarès València.
16. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: Sra. Dolors Collell Suriñach.
17. Associació Sant Tomàs: Sra. Dolors Collell Suriñach.
18. Xarxa de Prevenció de Drogodependències: Sra. Dolors Collell Suriñach.
19. Xarxa de Municipis de Turisme Industrial: Sr. Eudald Sellarès València.
20. Juntes de Compensació Els Rentants, La Teuleria, El Mas i altres que es
puguin constituir: Sr. Enric Vilaregut Saez.
21. Xarxa de Mercats Municipals: Sr. Eudald Sellarès València.
22. Xarxa Local de Consum: Sr. Eudald Sellarès València.
23. Xarxa d’Arxius Municipals: Sr. Àlex Garrido Serra.
24. Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat: Sr. Àlex Garrido Serra.
25. Supermercats de Teatre de Catalunya: Sr. Àlex Garrido Serra.
26. Promoció de l’Habitatge Protegit: Sr. Enric Vilaregut Saez.
27. Xarxa Diversitat i Ciutadania: Sr. Àlex Garrido Serra.
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28. Xarxa de Museus Locals: Sr. Àlex Garrido Serra.
29. Xarxa de Mediació del Lloguer Social: Sr. Enric Vilaregut Saez.
30. Fundació Especial Antiga Caixa de Manlleu: Sr. Àlex Garrido Serra.
31. Consorci d’Acció Social d’Osona: Sra. Dolors Collell Suriñach.
32. Osona Impuls, SL: Sr. Eudald Sellarès València.
33. Fundació Osona Gastronomia: Sr. Eudald Sellarès València.
34. CEFORTEM: Titular: Sr. Eudald Sellarès València; suplent: Àlex Garrido Serra.
35. Consell Assessor Casal Cívic Frederica Montseny: Sra. Carme Trillas Torrents.
36. Premi Paco Estrella: Sr. Àlex Garrido Serra, Sra. Dolors Collell Suriñach, Sra. M.
Josep Palomar Gonzalez, Sra. Maria Carme Bassas Aumedes, Sra. Maite Gallifa
Company, Sra. Marta Moreta Rovira, Sr. Albert Generó Prat i Sr. Miquel Sánchez
Gueldos.
37. Fundació Universitària Balmes: Sr. Àlex Garrido Serra.
38. Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya: Sr. Àlex Garrido
Serra.
Sisè. Notificar aquests acords a cadascuna de les persones designades i als organismes
esmentats.
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat
6.00 RÈGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
La secretària expressa la part dispositiva, en extracte, de la proposta que es transcriu a
continuació
“Part expositiva:
Una vegada constituït, en sessió solemne del 13 de juny de 2015, el nou Ajuntament
resultant de les eleccions municipals del passat 24 de maig, cal procedir a l’establiment del
règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació, especialment tenint en
compte les delegacions efectuades per l’Alcaldia i les responsabilitats assignades mitjançant
els corresponents Decrets, resolucions totes elles pròpies del cartipàs municipal, així com el
seu règim de retribucions i indemnitzacions. Les dedicacions i les corresponents retribucions
s’han determinat tenint en compte els articles 5.2 i 7 de la Llei 53/1984 del personal al
servei del sector públic
Fonaments de dret:
I.

De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (en endavant, LRBRL), en concordança amb
l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l’article 13 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, (d’ara endavant, ROF), els membres de les
corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec
quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim de dedicació
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parcial –amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos generals de l’Estat-,
així com a percebre indemnitzacions per les despeses originades en l’exercici del seu
càrrec i assistències en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la corporació,
per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen
part.
II.

L’article 75.bis de la LRBRL relatiu el règim retributiu dels membres de les
corporacions locals i del personal al servei de les entitats locals, preveu, a l’apartat 1r,
que els pressupostos generals de l’Estat determinaran anualment el límit màxim total
que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes
retributius i assistències, exclosos els triennis, atenent entre altres criteris a la
naturalesa de la Corporació local i a la seva població d’acord amb la taula inclosa en
el mateix article.

III.

L’apartat 3r del mateix article 75. bis de la LRBRL estableix que només els membres
de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
Corporació de la que formen part i en la quantia acordada pel Ple.

IV.

De conformitat amb el que preveu l’article 75.ter de la mateixa LRBRL, la prestació de
serveis en els ajuntaments en règim de dedicació exclusiva per part dels seus
membres s’haurà d’ajustar en tot cas als límits que fixa, que, en el cas dels
ajuntaments de municipis amb població compresa entre 20.001 i 35.000 habitants,
no podrà excedir, segons obliga a l’apartat 1r lletra g), de deu.

V.

De conformitat amb el que disposen els articles 73 de la LRBRL i 23 i següents del
ROF, els grups polítics municipals tenen dret a disposar d’una infraestructura mínima
de mitjans materials i personals per a l’exercici del càrrec, el que, donades les
possibilitats funcionals d’aquest Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar una
dotació econòmica de caràcter mensual en concepte de despeses realitzades en el
desenvolupament de les seves funcions.

VI.
VII.

Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
S’ha emès l’informe de la Intervenció municipal, en relació al control i fiscalització de
la despesa que porta aparellada l’execució d’aquest acord.

Per tot això, aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer. Establir que els regidors o les regidores que ocupin els càrrecs que tot seguit es
detallen els exerciran amb dedicació exclusiva, amb les retribucions anuals assignades que
percebran distribuïdes en dotze pagues mensuals i es tramitarà la seva alta al règim general
de la Seguretat Social amb efectes del dia 17 de juny de 2015:
Càrrec
Alcalde
Regidora de Seguretat Ciutadana, salut pública,
consum, participació ciutadana i gent gran

Retribució anual
44.320 €
33.476,9 €

Segon. Establir que els regidors o les regidores que ocupin els càrrecs que tot seguit es
detallen els exerciran en règim de dedicació parcial, amb la dedicació mínima en horari
setmanal que es detalla en cada cas per exercir les competències que els hi ha estat
delegades, amb les retribucions anuals assignades que percebran distribuïdes en dotze
pagues mensuals i es tramitarà la seva alta al règim general de la Seguretat Social amb
efectes del dia 17 de juny de 2015:

Càrrec
Regidoria de Serveis
Territorials i Esports
Regidoria de Promoció
Social i Personal
Regidoria de Promoció
Econòmica i Joventut
Regidoria de Medi Ambient i
Pagesia
Regidoria de Noves
Tecnologies, Transparència i
Atenció Ciutadana.

Retribució de
referència
41.710 €
33.476,9 €
33.476,9 €
33.476,9 €
33.476,9 €

75 %

Dedicació
horària
setmanal
28 hores

Retribució
anual
assignada
31.282,50 €

33 %

12,5 hores

11.200 €

33 %

12,5 hores

11.200 €

33 %

12,5 hores

11.200 €

29 %

11 hores

9.592,24 €

%
Dedicació

Tercer.
Disposar que en el cas que qualsevol dels càrrecs electes que el desenvolupi
en règim de dedicació exclusiva o parcial es trobi en una situació d’incapacitat temporal
tindrà dret a percebre durant aquest període les quanties següents en funció del tipus
d’incapacitat temporal, d’acord amb la regulació que s’assenyala a continuació:
a) En la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes: del primer fins al
tercer dia, ambdós inclosos, el cinquanta per cent de les retribucions fixes i periòdiques que
es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat; des del dia quart fins
al vintè, ambdós inclosos, un complement que, sumat a la prestació econòmica reconeguda
per la Seguretat Social, sigui equivalent al setanta-cinc per cent de les retribucions fixes i
periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat; a
partir del dia vint-i-unè, inclusivament, fins al cent per cent de les retribucions fixes i
periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc l’inici de la
incapacitat.
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Les persones que es trobin en una incapacitat temporal a causa d’una situació derivada de
risc durant l’embaràs, hospitalització o intervenció quirúrgica, siguin víctimes de violència de
gènere o pateixin algunes de les malalties greus que es descriuen a l’annex del Reial decret
1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la
Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una
altra malaltia greu o la normativa que en el futur la complementi o substitueixi, percebran,
des del primer dia, un complement de la prestació econòmica de la Seguretat Social, fins al
cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell
en què va tenir lloc l’inici de la incapacitat.
b) En la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, la prestació
reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, durant tot el període de durada
d'aquesta incapacitat, fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es
percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc l’inici de la incapacitat.
c) Les referències a dies que es fan en aquest apartat s'entenen fetes a dies naturals.
d) Les absències per motius de salut de les persones afectades per aquest article generaran
l’obligació de lliurar un justificant mèdic de baixa emès pel facultatiu del Servei Públic de
Salut a partir del tercer dia de l’absència, si bé la baixa haurà de correspondre al primer dia
de l’absència efectivament produïda.
Quart. Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d’aquest
Ajuntament, els altres membres de la corporació percebran el règim d’assistències següent:
a) Per assistència al Ple
b) Per assistència a la Junta de Govern Local
c) Per assistència a les Comissions Informatives

225,00 €
90,00 €
90,00 €

Cinquè. Disposar que respecte de les indemnitzacions per dietes a què tenen dret els
càrrecs electes per al rescabalament de les despeses acreditades documentalment en què
efectivament incorrin en l’exercici de les seves funcions s’aplicaran les previsions i les
quanties del RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, per als
conceptes relatius a les indemnitzacions per dietes d’allotjament i manutenció, per a les
despeses de viatges i per a la utilització de vehicles particulars i altres mitjans especials de
transport que en ell s’hi recullen o per la disposició normativa que en el futur la modifiqui o
substitueixi. L'import de la indemnització a percebre com a despesa de viatge per l'ús de
vehicle particular, prevista en l' article 18.1 del RD 462/2002, queda fixat en 0,19 euros per
quilòmetre recorregut per l'ús d'automòbils i en 0,078 euros pel de motocicletes, d’acord
amb el que estableix l'article 1 de l'Ordre EHA/3770/2005, d’1 de desembre, per la qual es
revisa l'import de la indemnització per ús de vehicle particular establerta en el RD 462/2002,
de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
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A efectes de classificació de personal per establir quina quantia màxima podran percebre els
càrrecs electes pels conceptes esmentats, es fixa el criteri que tots els càrrecs electes
pertanyen al grup 1, de forma que les quanties en euros màximes a percebre per cada
concepte seran les fixades en aquests moments en els imports següents:

Grup 1

Per allotjament

Per manutenció

Dieta sencera

102,56

53,34

155,90

Per la resta de conceptes, en la quantia previstes a les bases d’execució del pressupost,
abonant-se en qualsevol cas a través del procediment que reculli les esmentades bases.
Sisè. Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
en el tauler municipal d’anuncis, i al portal de transparència, per al coneixement general.
Setè. Declarar la compatibilitat dels regidors següents que assumeixin dedicacions parcials
i que han declarat la prestació de serveis o la condició d’empleats en altres administracions
públiques:
Per a la condició d’ensenyant declarada com a professores del Departament d’Ensenyament,
Ma. Dolors Collell Suriñach i Ma. Josep Palomar González.
Per a la condició d’enginyer declarada a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló i despatx
professional a Masies de Roda, a Enric Vilaregut Sáez.
Fer avinent que aquestes activitats s’han de dur a terme fora de l’horari de dedicació i que
les retribucions que es percebin amb càrrec a les administracions públiques no podran
superar en qualsevol cas les limitacions previstes a la LGP per a les dedicacions parcials ni
superar els percentatges previstos a l’article 7 la Llei 53/1984, d’incompatibilitats
referenciada ni, finalment, entrar en conflicte amb les atribucions del càrrec per raó de les
responsabilitats assignades en seu municipal.
Vuitè.- Notificar aquests acords als membres de la corporació esmentats, i comunicar-los a
l’interventor municipal i a la cap de l’Àrea d’Organització, Persones i Administració
Electrònica, per al seu coneixement i als efectes de la seva aplicació.”
Posada a votació la proposta, s’aprova per 13 vots a favor (ERC, ME, PSC, IC-V i la regidora
no adscrita M. Teresa Gallifa) i 8 vots en contra (CiU i CUP)
7.00 DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I A
L'ALCALDIA
La secretària expressa la part dispositiva, en extracte, de la proposta que es transcriu a
continuació
“Part expositiva:

Unitat / Àrea

Negociat administració serveis generals
JEM
Codi de verificació

²5M1N405Z0U3X013U0PFG9»
²5M1N405Z0U3X013U0PFG9»
5M1N405Z0U3X013U0PFG

Document

Expedient

ASGZI0WL

Un cop constituïda la nova Corporació municipal sorgida dels comicis del 24 de maig de 2015
en la sessió plenària del passat 13 de juny, sembla adient aprofitar l’anomenada sessió del
cartipàs municipal per tal d’establir totes les directrius organitzatives que, a hores d’ara, el nou
equip de govern ja ha definint i, entre elles, el tema de la delegació de competències plenàries
a altres òrgans municipals.
Fonaments de dret:
I.

L’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant, LRBRL), determina el ple pot delegar l’exercici de les seves competències en
l’alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enumerades en l’apartat 2n
paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i en l’apartat 3r del mateix article. En el
mateix sentit, l’article 52.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant, LMRLC).

II.

La Disposició addicional sisena, apartat 3r 3a de la LRBRL, enumera les matèries en les
que el ple podrà atribuir competències com a pròpies a la Junta de Govern Local.

III.

L’article 57 de la LMRLC disposa que la delegació d’atribucions del Ple a favor de la
Junta de Govern Local requereix l’acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.

IV.

L’article 51 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa les condicions a les
que s’ha de sotmetre la delegació de competències per part del ple municipal i
determina, en l’apartat 2n, que aquest acord plenari, que s’adoptarà per majoria
simple, tindrà efectes des de l’endemà de la seva adopció, sense perjudici de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Amb l’ànim de mantenir, en la mesura del possible, el règim d’atribucions de què ha gaudit
tradicionalment el Ple municipal, a proposta d’aquesta Alcaldia, es demana al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions de les que legalment
s’atribueixen al Ple municipal:
1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries
de competència plenària.
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2. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
3. La competència per la declaració de les construccions, instal·lacions i obres d’especial
interès o utilitat municipal, per totes aquelles, la llicència de la qual, s’hagi d’atorgar
prèvia la presentació del corresponent projecte tècnic. D’aquesta manera i en unitat
d’acte, es podrà concedir l’esmentada llicència, la liquidació de tributs i la bonificació de
la quota de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres d’acord amb l’ordenança
fiscal núm. 5.
4. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici
econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost -llevat de les de
tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en
cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-tot
això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
sempre que no requereixin una majoria qualificada per a la seva adopció.
5. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la contractació
o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
6. L’aprovació de preus públics, acordant-ne l’establiment, regulació i determinació de la
quantia.
7. Contractació: dictar les resolucions de tràmit en els expedients de contractes d’obres,
de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials y els contractes privats quan el seu import superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost, inclosos els de caràcter plurianual de durada
superior als 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.
En qualsevol cas, no tenen el caràcter de delegable les resolucions següents:
aprovació dels plecs de condicions, l’adjudicació i les relatives a l’execució,
modificació, resolució i pròrroga contractual.
Segon. Delegar en l’alcalde les següents facultats:
1. La competència per la declaració de les construccions, instal·lacions i obres d’especial
interès o utilitat municipal, per totes aquelles, la llicència de la qual s’hagi d’atorgar per
decret de la presidència per quan no precisen per a la seva concessió del corresponent
projecte tècnic. D’aquesta manera, al temps de la resolució, es podrà concedir
l’esmentada llicència, la liquidació del tribut i la bonificació de la quota de l’ Impost de
construccions, instal·lacions i obres d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 5. També en
relació a aquells supòsits que restin subjectes al règim de comunicació prèvia.
2. La competència per la declaració de la compatibilitat del personal al servei de la
corporació als efectes del que disposa la llei 53/1984, de 26 de desembre
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
3. La competència per imposar les sancions derivades de la comissió de les infraccions
greus i molt greus tipificades en la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos i en l’Annex 1 de l’Ordenança municipal
reguladora de la tinença d’animals domèstics i de companyia.

Unitat / Àrea

Negociat administració serveis generals
JEM
Codi de verificació
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Document
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ASGZI0WL

Tercer. Efectuar la delegació específica en favor de l’alcalde i facultar-lo per a la modificació i
signatura del conveni aprovat pel ple en sessió de 29 d’abril de 2014 relatiu a la cessió d’ús
de l’edifici de l’antiga seu de la Caixa de Manlleu per a destinar-ho a biblioteca subscrit
entre BBVA, la Fundació especial antiga Caixa de Manlleu i l’Ajuntament, amb el benentès que
la modificació del conveni es circumscriu a l’ampliació dels espais d’accés cedits i dels vestíbuls
previs a les escales d’emergència.
Quart. Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local o per
l’alcalde en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser
delegades en cap altre òrgan de govern.
Cinquè. En el text dels decrets de l’Alcaldia, adoptats en virtut d’aquesta delegació, s’hi haurà
de fer constar a la part expositiva que s’adopta per delegació fent referència expressa a la
present resolució.
Sisè.- Acordar l’eficàcia dels acords de delegació des de l’endemà de la seva adopció i
disposar-ne la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i al portal de la transparència
de la web municipal.”
Posada a votació la proposta, s’aprova per 17 vots a favor (ERC, ME, CiU, PSC, IC-V i la
regidora no adscrita M. Teresa Gallifa) i 4 abstencions (CUP)
8.00 CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN LES MATÈRIES
SEGÜENTS:
- Delegacions específiques de l'Alcaldia als regidors delegats
- Nomenament de tinent d'alcalde
- Composició, constitució, règim de sessions i competències de la Junta de Govern
Local.
La secretària expressa la part dispositiva, en extracte, de les esmentades resolucions.
El Ple en pren coneixement
El senyor alcalde aixeca la sessió en el dia, lloc i hora assenyalats a l’encapçalament.
De tots aquests extrems, dels acords adoptats i llurs votacions en dono fe, jo la secretària,
acomplint la funció reservada que la legislació local m’encomana a través d’aquesta acta en
format PDF signada electrònicament juntament amb l’alcalde amb el contingut previst per a les
actes plenàries a l’article 109 del RD 2568/1986, de 28/11, pel qual s’aprova el reglament
d’Organització funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) amb la salvetat de les
intervencions dels regidors i regidores en el debat i deliberacions, fent constar així mateix
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que aquestes figuren en l’arxiu adjunt en format àudio igualment signat electrònicament de la
gravació de la sessió on s’hi registren les intervencions dels regidors participants en la sessió.
Així mateix es fa constar que la confecció i presentació de l’acta en la forma indicada s’efectua
d’acord amb les previsions contingudes als articles 10 i 26 del Reglament Orgànic MunicipalFuncionament del Ple (ROM) modificat en aquest extrem en data 22 de juliol de 2014.
L’acta en format PDF signat electrònicament juntament amb el seu annex de gravació
igualment signat electrònicament figuren a l’expedient de la sessió a disposició dels membres a
partir de la convocatòria de la sessió en què es proposi l’aprovació de l’acta i a través del
gestor documental d’expedients corporatiu AUPAC.
Codi document àudio annex: ASGZI103 (expedient ASG/124/2015).
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