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A Sant Iscle de Vallalta, el dia 1 de juliol de 2019 a les 19:00 hores, es reuneix el Ple de
la Corporació Municipal amb els regidors que a continuació es detallen per efectuar una
sessió extraordinària, que presideix l’Alcalde
EDUARD TURON I MAINAT
ALBERT AULADELL I BELTRAN
ANNA LÓPEZ I BACHS
JOEL GÓMEZ I CRESPO
MIQUEL PLA I AMBRÒS
AGNÈS BARRI I CENDRA
BULELI SOHNA I SOHNA
MARC EGEA I GER
JOSEP ANTONI PUIGVERT I CABANILLAS
Són assistits per la Secretària-Interventora de la Corporació, Sra. M. Montserrat Montellà i
Jordana.

1r PUNT.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 15
DE JUNY DE 2019 (PLE 2019/5)
La Regidora Sra. Anna López Bachs manifesta que a la sessió extraordinària del dia 15
de juny de 2019 en el moment de la Promesa o Jurament al càrrec de regidor va dir: “Sí,
ho prometo, per imperatiu legal“ i no només “Sí, ho prometo”. Una vegada inclosa
aquesta esmena s’aprova l’acta per unanimitat dels 8 regidors que varen assistir a la
sessió.

2n PUNT.- PRESA DE POSSESSIÓ D’UN REGIDOR
Vist que en data 15 de juny de 2019 es va constituir el nou Ajuntament de Sant Iscle de
Vallalta.
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Vist que en l’esmentada sessió extraordinària no hi va poder assistir el càrrec electe, Sr.
Josep Antoni Puigvert Cabanillas, s’ha procedit a convocar-lo a la sessió extraordinària
de data 1 de juliol de 2019, als efectes de prendre possessió del càrrec.
Vist que la Junta Electoral de zona d’Arenys de Mar ens ha tramès la credencial
expressiva de que ha estat designat regidor de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta el
Sr. Josep Antoni Puigvert Cabanillas, qui està inclòs a la llista de candidats presentada
per JUNTS PER SANT ISCLE (JUNTS), a les Eleccions Municipals 2019.
Vist que el Sr. Josep Antoni Puigvert Cabanillas, ha presentat les declaracions
corresponents a:
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- Causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els hi proporcioni o
els hi pugui proporcionar ingressos econòmics.
- Declaració sobre els seus béns patrimonials i sobre la participació en societats de tots
tipus, amb informació de les societats per ells participades, i de les liquidacions dels
Impostos de la Renda i Societats.
A continuació l’Alcalde, Sr. Eduard Turon i Mainat demana al regidor, Sr. Josep Antoni
Puigvert Cabanillas que exposi en aquest acte si l’afecta alguna causa d’incompatibilitat
tal com estableixen els articles 6è, 7è, 177 i 178 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19
de juny, els dos últims articles citats, segons redacció donada per la Llei Orgànica 1/1997,
de 30 de maig, als que dóna lectura la Secretària.
El regidor, Sr. Josep Antoni Puigvert Cabanillas manifesta que no li afecta cap causa
d’incompatibilitat.
L’Alcalde, Sr. Eduard Turon i Mainat, indica que acte seguit, el regidor, Sr. Josep Antoni
Puigvert Cabanillas ha de prestar el jurament o promesa, de conformitat amb l'article
108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la nova
redacció donada per la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març, segons la fórmula
continguda en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i que cada regidor/a electe/a ha de
respondre "SÍ JURO" o "SÍ PROMETO”.
A continuació, l’Alcalde, Sr. Eduard Turon i Mainat, requereix la prestació del jurament o
promesa i formula al regidor, Sr. Josep Antoni Puigvert Cabanillas la pregunta següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, amb
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de
l'Estat, i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ?".
El regidor, Sr. Josep Antoni Puigvert Cabanillas contesta:
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3r PUNT.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
Vist l’article 46-2 lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i l’article 78-1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, que estableix que la periodicitat de les sessions ordinàries serà
fixada per acord del propi Ple adoptat en sessió extraordinària, en què es determinaran
l´organització i funcionament dels òrgans de govern i administratius, i no podrà excedir
del límit trimestral.
Aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord:
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PUNT ÚNIC.- Que l’Ajuntament Ple celebrarà les seves sessions ordinàries en el segon
dilluns de mes, cada tres mesos entre les 19.00 i les 21.00 hores.
Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per unanimitat.

4t PUNT.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
En els articles 20.3, 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim
local (LRBRL); articles 48.1.c), art. 58 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC); art. 212
Llei reguladora d’Hisendes Locals; art. 127 Reglament d’organització, funcionament, i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre (ROF), on disposa que es preceptiu la creació de la comissió especial de
comptes, la seva composició i competències.
L’Article 58 (LMRLC) estableix:
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Correspon a la comissió especial de comptes l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes
anuals de la corporació.
Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració
del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes
d’entitats o organismes municipals de gestió.
La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la
Corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en
l’ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema del vot
ponderat.
Vist tot l'exposat es proposa al Ple que la Comissió Especial de Comptes estigui
integrada pels següents membres:
PRESIDENT: Sr. Eduard Turon i Mainat (del grup SOM-HI PER SANT ISCLE- EN COMÚ
GUANYEM) (SPSI-ECG)
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President Suplent: Sr. Albert Auladell i Beltran (SOM-HI PER SANT ISCLE- EN COMÚ
GUANYEM) (SPSI-ECG)
1r. VOCAL titular : Sra. Anna López i Bachs (SOM-HI PER SANT ISCLE- EN COMÚ
GUANYEM) (SPSI-ECG)
1r. vocal suplent: Sra. Agnès Barri i Cendra (SOM-HI PER SANT ISCLE- EN COMÚ
GUANYEM ) (SPSI-ECG)
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2n. VOCAL titular: Sr. Miquel Pla i Ambròs (SOM-HI PER SANT ISCLE- EN COMÚ
GUANYEM ) (SPSI-ECG)
2n vocal suplent: Sra. Buleli Sohna i Sohna (SOM-HI PER SANT ISCLE- EN COMÚ
GUANYEM ) (SPSI-ECG)
3r VOCAL titular: Sr. Marc Egea i Ger (ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –
ACORD MUNICIPAL) (ERC- AM)
4t VOCAL titular: Sr. Josep Antoni Puigvert i Cabanillas (JUNTS PER SANT ISCLE)
(JUNTS)
Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per unanimitat.

5è PUNT.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS
ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUIN COMPETÈNCIA DEL PLE
Vist l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
entitats locals (Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre) que estableix que en la
sessió extraordinària de l’Ajuntament, es procedeixi al nomenament dels representants de
l’Ajuntament en els òrgans col·legiats que siguin de competència del Ple.
Considerant que aquest municipi està adscrit als següents òrgans:
-

EL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.

-

CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL
MARESME.

-

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL SANT CEBRIÀ DE VALLALTA - SANT
ISCLE DE VALLALTA - SANT POL DE MAR - CANET DE MAR (ADF).
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-

CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MARESME.

Vist tot l’exposat, aquesta alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- PROCEDIR al nomenament del representant de l’Ajuntament en el FONS
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. Es proposa nomenar com a
representant a la Sra. Buleli Sohna i Sohna i suplent a la Sra. Agnès Barri i Cendra.
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SEGON.- PROCEDIR al nomenament d’un representant de l’Ajuntament que participi en
l’òrgan de govern del CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS
URBANS DEL MARESME. Es proposa nomenar com a representant al Sr. Albert Auladell
i Beltran i suplent al Sr. Miquel Pla i Ambròs.
TERCER.- PROCEDIR al nomenament d’un representant en L’AGRUPACIÓ DE
DEFENSA FORESTAL SANT CEBRIÀ DE VALLALTA - SANT ISCLE DE VALLALTA SANT POL DE MAR - CANET DE MAR (ADF). Es proposa nomenar com a representant
al Sr. Albert Auladell i Beltran i suplent al Sr. Eduard Turon i Mainat.
QUART.- PROCEDIR al nomenament d’un representant en EL CONSORCI DE
PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MARESME. Es proposa nomenar com a representant al
Sr. Eduard Turon i Mainat i suplent al Sr. Miquel Pla i Ambròs.
Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per unanimitat.

6è PUNT.- CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Legislació aplicable:
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Composició: art. 23 LRBRL; art. 54 LMRLC; art. 22 Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local (TRRL); art. 52 ROF
Funcionament: art. 46 a 54 LRBRL; art. 112 i 113 ROF
Funcions: art. 23 LRBRL; art. 54 LMRLC; art. 53 ROF
Municipis en què ha d’existir: art. 20 LRBRL; art. 48.1.b) LMRLC; art. 35 ROF
Règim de sessions: art. 70.1 LRBRL; art. 99 LMRLC; art. 227.2 ROF
L’article 20.1-lletra b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, i l’article 35.2, lletra d), del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, que estableixen que la Junta
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de Govern Local en els Municipis amb població de dret de menys de 5.000 habitants,
existirà quan així ho disposi el seu Reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu
Ajuntament.
En relació amb la composició s’estableix que la Junta de Govern Local està integrada per
l’Alcalde, que la presideix, i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal
d’aquests, nomenats i separats lliurament per l’alcalde, el qual n’ha de donar compte al
ple.
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Correspon a la Junta de Govern Local:
- L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
- Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li
atribueixen les lleis. (la delegació d’atribucions del ple requereix l’acord adoptat
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació)
La Junta de Govern celebrarà sessió constitutiva, a convocatòria de l’Alcalde, dins dels
deu dies següents en el que aquest hagi designat els membres que la integren.
En defecte de previsió expressa en el Reglament orgànic de la entitat, la Junta de Govern
Local celebrarà sessió ordinària cada quinze dies com a mínim.
Considerant que aquest Municipi amb població de dret de 1313 habitants, per a una més
àgil i eficaç actuació precisaria disposar en la seva Organització de la Junta de Govern
Local, sense disposar de Reglament orgànic.
Vistos els articles esmentats, així com el que es disposa als articles 114 i 115 del ROF,
es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
PUNT ÚNIC.- Que l’Organització municipal quedi complementada amb la Junta de
Govern Local que haurà d’estar integrada per l’Alcalde i un nombre de Regidors no
superior al terç del nombre legal dels mateixos, és a dir, per tres regidors, nomenats i
separats lliurement per aquell donant-ne compte al Ple.
Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per unanimitat.

7è PUNT.- ACORD DE DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS DEL PLE A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
El Ple de l’Ajuntament té, per llei, la facultat de delegar determinades atribucions
conforme disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local article 50-2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i article 50 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF).
Vist tot l’exposat es proposa al Ple el següent acord.
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PRIMER.- DELEGAR a la Junta de Govern Local les següents atribucions que
corresponen al Ple:
-

L’exercici d’accions judicials i administratives, i també declarar la lesivitat dels actes
administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament, en matèria de la competència
respectiva.

-

La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada
exercici econòmic excedeixi del deu per cent 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 quinze per cent dels ingressos corrents
liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, i també
els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a
quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les
seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia
assenyalada en aquest apartat.

-

L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

-

L’adquisició de béns i drets quan el valor superi el deu per cent dels recursos ordinaris
del Pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.061 Euros, així com les
alineacions patrimonials en els següents casos:
Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor
històric o artístic, i no estiguin previstos en el Pressupost.
Quan estant previstos en el Pressupost, superin els mateixos percentatges i quantia
indicats per les adquisicions de béns.

SEGON.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, les competències que correspondrien al
Ple de l’Ajuntament com a òrgan de contractació,d’acord amb la nova distribució
competencial establerta per la DA 2ª LSP, relatives a l’incoació dels expedient de
contractació, l’adjudicació provisional, l'adjudicació definitiva i restant atribucions, en els
termes esmentats a l’article 274.3 LMRLC
TERCER.- L’anterior delegació d’atribucions està subjecta als límits següents:
a) El Ple rebrà informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels
actes emanats en virtut de la delegació, a traves de la remissió periòdica de les
actes de les sessions de la junta de govern local.
b) Els actes dictats per la junta de govern en exercici de les atribucions delegades
s’entenen dictats pel Ple, però correspondrà a la Junta de Govern Local la
resolució dels recursos de reposició que puguin interposar-se.
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QUART.- L’eficàcia de l’anterior delegació requerirà el compliment de les condicions
següents:
a) Haurà de ser acceptada pel Junta de Govern Local en la primera sessió que
celebri desprès de l’adopció d’aquest acord.
b) Haurà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província, conforme determina
l’article 51.2 ROF, sense perjudici que desplegui els seus efectes des del dia de la
seva adopció.
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CINQUÈ.- Els expedients relatius a les matèries delegades, sigui quin sigui l’estat de la
tramitació en què es trobi, la seva resolució correspondrà a la Junta de Govern Local, a
partir de conformitat amb allò exposat en l’acord anterior.
SISÈ.- En els termes de l’article 13.5 LRJAP-PAC, en el text dels acords adoptats per la
Junta de Govern Local en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar de forma
expressa aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text
següent:
“Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de
Govern Local, en virtut de les delegacions acordades pel Ple de la Corporació en la
sessió extraordinària de data 1 de juliol de 2019.”
SETÈ.- Els acords adoptats per la Junta de Govern Local posen fi a la via administrativa
en els termes de l’article 52.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
VUITÈ.- Les atribucions delegades seran executades en la seva totalitat per la Junta de
Govern Local, sense que aquesta, en cap cas pugui delegar-les en un tercer.
NOVÈ.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries de conformitat
amb el que disposa l’art 112 del ROF cada quinze dies.
Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per unanimitat.
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8è PUNT.- DONAR CONEIXEMENT DELS DECRETS D’ALCALDIA EN RELACIÓ AMB
L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
Decret d’Alcaldia núm. 2019/274, de 26 de juny de 2019
Legislació aplicable:
Art. 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Art. 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Art. 43 i següents de del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals de 28 de novembre de 1986.
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De conformitat amb les atribucions conferides a la legislació de règim local i amb la
finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió municipal,
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RESOLC:
PRIMER.- Efectuar els següents nomenaments i delegacions genèriques:
EP IGN
Albert Auladell i Beltran, Regidor delegat de Governació, Medi Ambient i Transport.
Anna López i Bachs, Regidora delegada d'Hisenda, Recursos Humans i Igualtat de
Gènere.
Joel Gómez i Crespo, Regidor delegat de Joventut i Esports.
Miquel Pla i Ambròs, Regidor delegat d'Educació, Noves Tecnologies i Activitats
Econòmiques.
Agnès Barri i Cendra, Regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran, Sanitat i Salut
Pública.
Buleli Sohna i Sohna, Regidora delegada de Consum, i Solidaritat i Cooperació.
Els regidors delegats esmentats en relació amb la matèria objecte de delegació exerciran
funcions de planificació, programació i gestió de les actuacions que corresponguin a cada
àmbit d’actuació municipal pel qual se’ls designa, amb facultats de direcció, inspecció i
impuls dels serveis compresos en cada àmbit, i podran sol·licitar els assessoraments
tècnics necessaris. També se’ls podrà sotmetre per a dictamen o informe previ quants
expedients i propostes de resolució o d’acord correspongui aprovar o adoptar als
diferents òrgans municipals. La delegació comporta la facultat d’elevar als òrgans
resolutoris competents propostes o mocions d’acord referides als assumptes dels àmbits
d’actuació pels quals són designats.
SEGON.- Notificar aquest Decret d’Alcaldia als regidors i regidores afectats, entenent-se
acceptada la competència delegada de manera tàcita si dins el termini de 24 hores,
següents a la notificació d’aquest Decret d’Alcaldia, no si manifesten en contra o es fa ús
de la delegació.
TERCER.- Del present Decret d’Alcaldia se’n donarà compte al Ple a la primera sessió
que es celebri, i es publicarà en el “Butlletí Oficial” de la província, sense perjudici de la
seva efectivitat des del dia següent a la data del present Decret, i fins que no es
modifiqui, sens perjudici de la potestat d’avocació de l’Alcaldia.
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Sant Iscle de Vallalta, a la data de la signatura electrònica
L'alcalde

Davant meu
La secretària - interventora

Eduard Turon i Mainat

M. Montserrat Montellà i Jordana
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– Art. 23.3 i 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant LRBRL)
– Art. 55 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, (en endavant, LMRLC)
– Art. 22 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, (en endavant, TRRL)
– Art. 46, 47 i 48 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, (en endavant, ROF)
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L’Alcalde designa i revoca lliurement els tinents d’alcalde d’entre els membres de la Junta
de Govern Local i quan no n’hi ha, d’entre els regidors, que no podrà excedir del terç del
nombre legal de membres de la Corporació. Els tinents d’alcalde substitueixen l’alcalde
per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d’absència o de malaltia.
Els nomenaments i els cessaments es fan mitjançant resolució de l’Alcalde, de la qual es
donarà compte al Ple en la primera sessió que es celebri, es notifica personalment als
designats, i es publica en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva
efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució per l’Alcalde, si en la
mateixa no es disposa una altra cosa.
Vist tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar Tinents d’Alcalde els regidors següents:
1r. Tinent d’alcalde: Albert Auladell i Beltran
2n. Tinent d’alcalde: Anna López i Bachs
Correspondrà als tinents d’alcalde, substituir aquesta Alcaldia en la totalitat de les seves
funcions i per ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment
que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.
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El tinent d’alcalde, que assumirà les seves funcions, no podrà revocar les delegacions
que hagués atorgat el primer en virtut del que disposa l’art. 43 del ROF.
En els supòsits d’absència, malaltia o impediment, les funcions de l’Alcalde no podran ser
assumides pel tinent d’alcalde, a qui correspongui, sense expressa delegació, que reunirà
els requisits dels números 1 i 2 de l’art. 44 del ROF.
SEGON.- Del present Decret d’Alcaldia se’n donarà compte al Ple a la primera sessió que
es celebri, notificant-la, a més, personalment als designats, i es publicarà en el “Butlletí
Oficial” de la província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la data
del present Decret.
Sant Iscle de Vallalta, a la data de la signatura electrònica
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L'alcalde

Davant meu
La secretària - interventora

Eduard Turon i Mainat

M. Montserrat Montellà i Jordana

Els regidors es donen per assabentats d’aquests decrets

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
JORDANA
EDUARD TURON MAINAT
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9è PUNT.- RÈGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS
CÀRRECS ELECTES
Constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions locals 2019 convocades per Reial
Decret 209/2019, d’1 d’abril, i establert el nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable
procedir a l'establiment del règim de dedicació dels membres polítics d'aquesta
Corporació, així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions.
La normativa sobre règim local, al referir-se a l'Estatut dels membres de les Corporacions
Locals, estableix en els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local (LRBRL), en concordança amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i amb l'article 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals (ROF), que els membres de les Corporacions Locals tenen el dret
de percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim
de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i
condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així
com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l'exercici del càrrec.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració
local, que ha introduït a la LRBRL els articles 75 bis i 75 ter, limiten les retribucions dels
membres de les corporacions locals i el nombre dels mateixos que poden tenir dedicació
exclusiva.
La retribució que es pren com a referència per aplicar-hi els percentatges que preveu
l’article 75 bis 1 de la Llei de Bases de Règim Local, és la que correspon al lloc de
Secretari d’Estat, segons Art. 22 Dos de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de
2015. L’article 11, Tres del RD-Llei 1/2014 va establir la retribució anual estàndard amb
inclusió de productivitat per un valor global de 100.000 euros a l’any, als efectes de fer
possible el seu càlcul i, actualment aquest import actualitzat per les successives LPGE
consta detallat a l’article 18. U del R.D.Llei 24/2018, de 21 de desembre i s’ha fixat en
106.130,57 euros.
Els límits màxims per a les Corporacions Locals amb una població compresa entre 1.001 i
2.000, en els supòsits de dedicació exclusiva, es fixa en 42.452,24 € distribuït en 14
pagues de 3.032,30 €/mes.
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Establir que l’Alcalde, Senyor Eduard Turon i Mainat, exercirà el seu càrrec en
el règim de dedicació parcial, a raó de 30 h/setmana, equivalent a un 80 % d’una jornada
laboral complerta.
SEGON.- Establir el següent règim de retribucions brutes mensuals a temps parcial:
Alcalde: 1.458,81 euros.

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
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En els supòsits de dedicació parcial, la percepció d'aquestes retribucions estarà sotmesa
al règim establert a l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i també serà incompatible amb les indemnitzacions que s'estableixen en
l'apartat següent.
TERCER.- Indemnització per assistència a reunions de caràcter inherent al propi càrrec:
100,00 euros. Aquesta indemnització no la percebran els regidors que ja percebin les
retribucions brutes mensuals exposades en el primer apartat.
QUART.- Els membres de la Corporació, rebran per l'assistència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament, en concepte d'indemnització pel lucre cessant en
l'exercici de les tasques públiques. Aquestes indemnitzacions tampoc les percebran els
regidors que ja percebin les retribucions brutes exposades en el primer apartat:
-

60,00 euros per sessió del Ple de la Corporació

-

60,00 euros per sessió de la Comissió Especial de Comptes.

-

60,00 euros per assistència a la Junta de Govern Local de membres de la Corporació
que formen part d’aquella.

CINQUÈ.- Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i en la
web municipal.

EDUARD TURON MAINAT
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SISÈ.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local.
El regidor, Sr. Josep Antoni Puigvert i Cabanillas, pregunta, en relació a les retribucions
assignades al Sr. Alcalde, sinó es va acordar en una sessió del Ple aprovar baixar l’import
de les retribucions.
L’Alcalde explica que l’import de les retribucions és el mateix que hi havia assignat des de
l’any 2011, a l’anterior alcaldessa, durant el mandat 2011-2015, i que ell a l’any 2015,
quan va accedir a l’alcaldia, ja va manifestar que volia percebre el mateix import.
Una vegada acabada la lectura i les deliberacions es procedeix a la seva votació, tots els
assistents voten a favor, quedant aprovada la proposta per unanimitat.
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10è PUNT.- APROVACIÓ PRÒRROGA DE LA CESSIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIA PER A LA GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA ENTRE ELS
AJUNTAMENTS D’ARENYS DE MUNT, ARENYS DE MAR I SANT ISCLE DE
VALLALTA
Vist que el Ple de la Corporació de Sant Iscle de Vallalta en sessió extraordinària de data
29 maig de 2012 va adoptar per unanimitat aprovar l’acord de cedir la competència per a
la gestió de la deixalleria conjunta d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de
Vallalta, a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, per a una gestió conjunta del servei davant les
circumstancies econòmiques vigents i d'acord amb el principi de més proximitat als
ciutadans, amb la reserva de l'aprovació definitiva de l'expedient d'establiment del servei
públic de deixalleria i d’aprovar el text del Conveni de delegació de competència per a la
gestió de la deixalleria entre els Ajuntaments d'Arenys de Munt, Arenys de Mar i Sant
Iscle de Vallalta.
Vist que en data 29 d’agost de 2012 es va signar la delegació de competències, on en la
clàusula X.- Vigència del conveni, s’establia que el seu termini de vigència seria de 3
anys, prorrogable, previ acord de delegació per part de cada ajuntament.
Vist que el Ple de la Corporació de Sant Iscle de Vallalta en sessió extraordinària de data
27 de juliol de 2015 va adoptar per unanimitat el següent acord:
“PRIMER.- Aprovar prorrogar per tres anys més, a comptar des de la data de 29 d’agost
de 2015, la cessió de la competència per a la gestió de la deixalleria conjunta d'Arenys de
Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta, a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, per a una
gestió conjunta del servei.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Arenys de Mar i, a l’Ajuntament
d’Arenys de Munt”.
Vist que el Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 30 de juliol de 2018 va
adoptar per unanimitat el següent acord:
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“PRIMER.- APROVAR la pròrroga per un termini d’un any del conveni de delegació de
competència per a la gestió de la deixalleria entre els Ajuntaments d’Arenys de Mar,
Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta, signat en data 29 d’agost de 2012 i prorrogat fins
a 29 d’agost de 2018.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde per a la formalització de la pròrroga del conveni tot just
aprovada.
TERCER.prorrogat.”

NOTIFICAR els presents acords a les parts intervinents en el conveni

Vist que és de l’interès de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta continuar oferint el servei
de deixalleria als ciutadans del municipi.
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FONAMENTS JURÍDICS I/O TÈCNICS:
1.-Potestat d’autoorganització atribuïda a les entitats locals per l'art. 4.1a) de la Llei
7/1985 de 4 d’abril reguladora de bases de règim local.
2.-Competència pròpia gestió residus i caràcter servei necessari.
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a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. article 25 2. El
Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de
l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:... b) Medi ambient urbà:
en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans... i article 26 1. Els
Municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents: a) En tots els municipis ...
recollida de residus ...
b) Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus, article 47 1. La gestió dels residus municipals és una competència pròpia del
municipi. 2. El municipi, independent o associadament, prestarà, com a mínim, el servei
de recollida selectiva, de transport, de valorització i d'eliminació dels residus municipals.
3.-Delegació competències intersubjetives
Article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i article 86.1
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. “ Les Administracions Públiques podran celebrar acords,
pactes, convenis o contractes amb persones tant de Dret públic com a privat, sempre que
no siguin contraris a l'ordenament jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de
transacció i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tenen encomanat, amb l'abast,
efectes i règim jurídic específic que, si escau, prevegi la disposició que ho reguli.
4.-Cooperació interadministrativa
Articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i
articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya
5.- Compliment als principis de transparència i publicitat informativa dels actes de gestió
administrativa amb repercussió econòmica acollits, a la llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, (article 5 è) mitjançant la
inserció al Portal Municipal de transparència per a la consulta del contingut del conveni de
col·laboració.

Vist tot l'exposat, es proposa el següent acord:
PRIMER.- APROVAR una pròrroga d’un any del conveni de delegació de competència
per a la gestió de la deixalleria entre els Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt i
Sant Iscle de Vallalta, signat en data 29 d’agost de 2012 i prorrogat fins a 29 d’agost de
2019, quina pròrroga quedarà exhaurida en data 29 d’agost de 2020.
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SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde per a la formalització de la pròrroga del conveni tot just
aprovada.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a les parts intervinents en el conveni prorrogat.
QUART.- Publicar aquest acord a la Seu Electrònica de l’Ajuntament per a la seva
consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i transparència
informativa acollits a les lleis 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació i bon govern i al Butlletí oficial de la província de Barcelona.
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Una vegada acabada la lectura es procedeix a la seva votació, tots els assistents voten a
favor, quedant aprovada la proposta per unanimitat.
L’ Alcalde, Sr. Eduard Turon, demana als regidors si volen preguntar alguna cosa, i els
regidors contesten que no.
Seguidament també ofereix la paraula als assistents, preguntant una persona en relació
amb el punt aprovat sobre les retribucions dels regidors i el punt aprovat en relació a la
deixalleria d’Arenys de Munt.
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde dóna per acabada la sessió
a les 19:50 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme,
signaran l’Alcalde i la Secretària-Interventora, que ho certifica.
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CINQUÈ.- Trametre, l’acord de pròrroga i còpia del conveni signat en data 29 d’agost de
2012, a la Direcció general d’Administració Local del Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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