ACTA DE PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm. 9/11
Caràcter: Extraordinari
Data: 20/7/11
Horari: de 19:05 a 20:05 hores
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen
Iniciativa per Catalunya - Verds - Entesa pel Progrés Municipal
Ramon Guasch Viñas
Almudena Cano Rivas
Pere Ventura Santiago
Grup Convergència i Unió
Maria Mercè Esteve Pi
Jordi Oriola San Nicolás
Joan Molina Molina
Partit Popular
Josefa Redondo Solís
Fernando Moya Cantarero
Antonio Melchor Pinar
Gent de Begues – Progrés Municipal
Margarida Camprubí Vendrell
Joan Capellades Vendrell
Tot per Begues
Sadurní Vendrell Masip
Secretari interventor acctal.
Francesc Almansa Díez
Excusen l’assistència
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Francesc Sànchez i García
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ORDRE DEL DIA

1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió constitutiva de 11 de juny de 2011.
Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple.
Fixació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.
Donar compte de la constitució de grups polítics, dels seus integrants i
portaveus.
5. Composició de la Comissió Especial de Comptes.
6. Composició Comissió Informativa permanent.
7. Composició del Consell de Govern.
8. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.
9. Coneixement de la Resolució de l’Alcaldia sobre nomenament de Tinents
d’Alcalde i assignació de funcions als Regidors de l’Equip de Govern.
10. Coneixement de la Resolució de l’Alcaldia sobre nomenaments de membres de la
Juntes de Govern Local i atribucions d’aquesta.
11. Donar compte de les dedicacions dels regidors membres de la Corporació.
_______________________

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Oberta la sessió per la Presidència, de conformitat amb l’ordre del dia s’han adoptat els
següents acords:

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE
CONSTITUTIVA DE 11 DE JUNY DE 2011.

L’ACTA

DE

LA

SESSIÓ

Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat dels 12 regidors assistents l’acta de la
sessió de Ple de Constitució de data 11-06-2011.

2.- FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.

L’art. 46 2 a) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d'abril, estableix que en tot cas el funcionament
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del Ple de les Corporacions locals s'ha d'ajustar a les regles següents: el Ple ha de
celebrar sessió ordinària cada dos mesos com a màxim, en els Ajuntament dels
municipis amb una població entre 5.001 habitants i 20.000 habitants.
L’art. 10. 2. de la llei 29/2010 estableix que les entitats locals han de publicar en llur seu
electrònica les actes de les sessions del ple. En llur publicació, s’han de tenir en compte
els principis i les garanties que estableix la normativa de protecció de dades i la de
protecció del dret a l’honor i a la intimitat. A aquests efectes, s’hi poden incloure dades
de caràcter personal sense comptar amb el consentiment de la persona interessada, si
es tracta de dades referents a actes debatuts al ple de la corporació o a disposicions
objecte de publicació en el butlletí oficial corresponent. En la resta de supòsits, sens
perjudici del que disposin altres lleis, la publicació únicament és possible si es compta
amb el consentiment de la persona interessada o les dades no es poden, en cap cas,
vincular amb la persona interessada mateixa.
El Ple, amb els vots a favor (7) de l’alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i dels regidors Jordi
Oriola San Nicolás, Joan Molina Molina (de CiU); Josefa Redondo Solís, Fernando Moya
Cantarero, Antonio Melchor Pinar (de PP) i Sadurni Vendrell Masip (de TxB) i els vots
en contra (5) dels regidors Ramon Guasch Viñas, Almudena Cano Rivas, Pere Ventura
Santiago (de ICV-EPM); Margarida Camprubí Vendrell i Joan Capellades Vendrell (de
GdeB); adopta per majoria absoluta l’acord següent:
Primer.- CELEBRAR sessió ordinària cada dos mesos, l'últim dimecres del mes a les
19,00 hores.
Segon.- En cas que les sessions ordinàries no es convoquin en els dies previstos, es
duran a terme un altre dia amb el mateix caràcter, sense que se'n puguin demorar les
convocatòries més de set dies.
Tercer.- Les intervencions de les sessions plenàries junt amb l’acta de la sessió estaran
a la disposició dels ciutadans de Begues amb un enllaç a la seu electrònica de la web
municipal i no constaran expressament a l’acta. Les sessions del Ple també es podran
retransmetre en directe. Cal assenyalar que s’han de tenir en compte els principis i les
garanties que estableix la normativa de protecció de dades i la de protecció del dret a
l’honor i a la intimitat. A aquests efectes, s’hi poden incloure dades de caràcter personal
sense comptar amb el consentiment de la persona interessada, si es tracta de dades
referents a actes debatuts al ple de la corporació o a disposicions objecte de publicació
en el butlletí oficial corresponent. En la resta de supòsits, sens perjudici del que disposin
altres lleis, la publicació únicament és possible si es compta amb el consentiment de la
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persona interessada o les dades no es poden, en cap cas, vincular amb la persona
interessada mateixa.
Quart.- Els precs i preguntes es presentaran per escrit abans de la convocatòria del Ple.
Cinquè.- La convocatòria, ordre del dia i esborrany de l’acta anterior s’enviarà a l’adreça
electrònica assignada per l’Ajuntament, llevat que el/la regidor/a manifesti que prefereix
la notificació en el seu domicili.
Intervencions:
El Sr. Ramon Guasch manifesta que l’alcaldessa no justifica el canvi de la freqüència del
ple d’un a dos mesos. Pel que fa al punt tercer de que no constin les intervencions a
l’acta diu que no hauria d’evitar que es reculli a l’acta la relació succinta de les opinions
emeses tal com estableix l’art. 110 g) de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En relació al punt quart expressa que s’ha de permetre que es puguin fer preguntes i
precs oralment de conformitat amb el que regula l’art. 97 del Reglament d’organització i
funcionament de les entitats locals.
El Sr. Joan Capellades opina que es dona una manca de transparència i joc democràtic
convocant el ple cada dos mesos en lloc d’un cada més i manifesta expressament que
vol la notificació en el seu domicili de la convocatòria, ordre del dia i esborrany de l’acta
anterior.

3.- FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.

A proposta de la presidència i atesos els 20 la Llei reguladora de bases de règim local,
article 99 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 112 de Reglament
d'Organització i Funcionament de les Corporacions Locals, adopta la següent
periodicitat de les sessions:
El Ple, amb els vots a favor (7) de l’alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i dels regidors Jordi
Oriola San Nicolás, Joan Molina Molina (de CiU); Josefa Redondo Solís, Fernando Moya
Cantarero, Antonio Melchor Pinar (de PP) i Sadurni Vendrell Masip (de TxB) i
l’abstenció (5) dels regidors Ramon Guasch Viñas, Almudena Cano Rivas, Pere
Ventura Santiago (de ICV-EPM); Margarida Camprubí Vendrell i Joan Capellades
Vendrell (de GdeB); adopta per majoria absoluta l’acord següent:
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Primer.- La Junta de Govern Local es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat
quinzenal, els dimecres, a les 18 hores, llevat del mes d'agost en que no es convocaran
sessions.
Segon.- No obstant això, l'alcaldessa podrà variar el dia i l'hora d'aquestes sessions
ordinàries quan ho estimi pertinent, respectant la periodicitat quinzenal.

4.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS, DELS SEUS
INTEGRANTS I PORTAVEUS.

Es dóna compte de la constitució dels grups polítics dels seus integrants i portaveus:
Entesa pel Progrés Municipal –Iniciativa per Catalunya-Verds
(EPM-ICV)
-

Ramon Guasch Viñas, portaveu
Almudena Cano Rivas, portaveu suplent
Pere Ventura Santiago
Convergència i Unió (CiU)

-

Maria Mercè Esteve Pi, portaveu
Jordi Oriola San Nicolás, portaveu suplent
Joan Molina Molina
Partit Popular (PP)

-

Josefa Redondo Solís, portaveu
Fernando Moya Cantarero, portaveu suplent
Antonio Melchor Pinar
Gent de Begues- Progrés Municipal (GdeB-PM)

-

Margarida Camprubí Vendrell, portaveu
Joan Capellades Vendrell, portaveu suplent
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Tot per Begues (TxB)
-

Sadurní Vendrell Masip, portaveu
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

-

Francesc Sánchez García, portaveu

5.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

A proposta dels portaveus dels grups municipals i vistos els articles 116 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, 58, 101 i 104 de 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 127 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals el Ple,
per unanimitat dels 12 regidors assistents, adopta la següent periodicitat de les
sessions:
En base a l’art. 58.3 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya el nombre de
membres pot ser igual per a cada grup i s’aplicarà el sistema de vot ponderat
La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per:
Presidenta:
¾ Sra. M. Mercè Esteve Pi (CIU)
Com a regidors titulars els següents:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Sr. Ramon Guasch Viñas (EPM-ICV)
Sra. Almudena Cano Rivas (EPM-ICV)
Sr. Joan Molina Molina (CIU)
Sra. Josefa Redondo Solís (PP)
Sr. Fernando Moya Cantarero (PP)
Sra. Margarida Camprubí Vendrell (GdeB-PM)
Sr. Sadurní Vendrell Masip (TxB)
Sr. Francesc Sànchez García (ERC)
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Com regidors suplents els següents:
¾
¾
¾
¾

Sr. Pere Ventura Santiago (EPM-ICV)
Sr. Jordi Oriola San Nicolás (CIU)
Sr. Antonio Melchor Pinar (PP)
Sr. Joan Capellades Vendrell (GdeB-PM)

6.- COMPOSICIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT.

En sessió plenària de 26-3-03 es va crear la comissió Informativa Permanent com a
òrgan de caràcter complementari, que exercirà les funcions que estableixen els art. 20.1)
de la LRBRL i 123 a 127 i 134 a 138 Del Real Decret estatal 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les Entitats locals, en ser preceptiva la seva creació segons l’art. 60 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
En base als articles 60. 5 i 58.3 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya el
nombre de membres pot ser igual per a cada grup i s’aplicarà el sistema de vot
ponderat
El Ple per unanimitat del 12 regidors assistents adopta l’acord següent:
Primer: APROVAR la composició de la Comissió Informativa Permanent que serà
formada pels membres següents:
Presidenta:
¾ Sra. M. Mercè Esteve Pi (CIU)
Com a regidors titulars els següents:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Sr. Ramon Guasch Viñas (EPM-ICV)
Sra. Almudena Cano Rivas (EPM-ICV)
Sr. Joan Molina Molina (CIU)
Sra. Josefa Redondo Solís (PP)
Sr. Fernando Moya Cantarero (PP)
Sra. Margarida Camprubí Vendrell (GdeB-PM)
Sr. Sadurní Vendrell Masip (TxB)
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¾ Sr. Francesc Sànchez García (ERC)
Com regidors suplents els següents:
¾
¾
¾
¾

Sr. Pere Ventura Santiago (EPM-ICV)
Sr. Jordi Oriola San Nicolás (CIU)
Sr. Antonio Melchor Pinar (PP)
Sr. Joan Capellades Vendrell (GdeB-PM)

Segon: DETERMINAR que la Comissió informativa es reunirà en sessió ordinària el
dimecres anterior al Ple a celebrar, a les 19 hores. O bé, en el dia i hora que estableixi la
Presidència, prèvia consulta als membres de la mateixa, i en tot cas, amb antelació
suficient per debatre i preparar els assumptes del Ple Ordinari a efectuar.

7.- COMPOSICIÓ DEL CONSELL DE GOVERN.

De conformitat a l’art. 48.2 f) i 49 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, segons el qual
l’Ajuntament, en exercici de la seva autonomia organitzativa, pot configurar
l’organització municipal creant altres òrgans municipals complementaris, el Ple, amb els
vots a favor (7) de l’alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i dels regidors Jordi Oriola San
Nicolás, Joan Molina Molina (de CiU); Josefa Redondo Solís, Fernando Moya Cantarero,
Antonio Melchor Pinar (de PP) i Sadurni Vendrell Masip (de TxB) i l’abstenció (5) dels
regidors Ramon Guasch Viñas, Almudena Cano Rivas, Pere Ventura Santiago (de ICVEPM); Margarida Camprubí Vendrell i Joan Capellades Vendrell (de GdeB); adopta per
majoria absoluta l’acord següent:
Primer.- APROVAR la composició del Consell de Govern que serà format pels
membres següents:
Presidenta:
•

M. Mercè Esteve Pi (CiU), Alcaldia
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Vocals:
•
•
•
•
•
•

Josefa Redondo Solís, (PP), (1r tinent d’alcalde), regidora de Recursos Humans,
Serveis Socials i Participació Ciutadana.
Sadurní Vendrell Masip, (TxB), (2n tinent d’alcalde), regidor de Governació i
Protecció Civil, Mobilitat i Transport i Joventut.
Joan Molina Molina (CiU), (3r tinent d’alcalde), regidor d’Obres - Projectes i
Serveis, Brigada i Via Publica, Patrimoni i Habitatge, Medi Ambient.
Fernando Moya Cantarero, (PP), (4t tinent d’alcalde), regidor d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Ocupació, Urbanisme, Comunicació i Esports.
Jordi Oriola San Nicolás, (CiU), regidor de Solidaritat i Cooperació, Salut i
Consum, Cultura, Educació i Política Lingüística.
Antonio Melchor Pinar, (PP), regidor de Turisme i Comerç.

Segon.- DETERMINAR que aquest Consell de Govern es reunirà amb una periodicitat
setmanal i cada vegada que l’Alcaldia - Presidència ho estimi pertinent.

8.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.

Atès que les competències atribuïdes al Ple de l'Ajuntament són delegables totalment o
parcialment, amb l'excepció de les que estableixen en l'art. 22.4, de la Llei 7/85, de 2
d'abril, de bases de règim local, el Ple, amb els vots a favor (7) de l’alcaldessa M.
Mercè Esteve Pi i dels regidors Jordi Oriola San Nicolás, Joan Molina Molina (de CiU);
Josefa Redondo Solís, Fernando Moya Cantarero, Antonio Melchor Pinar (de PP) i
Sadurni Vendrell Masip (de TxB) i els vots en contra (5) dels regidors Ramon Guasch
Viñas, Almudena Cano Rivas, Pere Ventura Santiago (de ICV-EPM); Margarida Camprubí
Vendrell i Joan Capellades Vendrell (de GdeB); adopta per majoria absoluta l’acord
següent:
DELEGAR en la Junta de Govern, les competències següents:
a) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en
matèries de competència plenària.
b) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

9

c) La concertació de les operacions de crèdit, la quantia acumulada de la qual,
dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost - excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de
les operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents
liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
d) Les contractacions i concessions de tota mena quan el seu import superi el 10
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros,
així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a
quatre anys i els plurianuals de menor duració 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 senyalada en aquesta lletra.
e) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sia competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el pressupost.
f) L'adquisició de bens i drets quan el seu valor superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sia superior a 3.005.060,52 euros, així com les
alienacions patrimonials en els següents supòsits:
- 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
quanties indicats per a les adquisicions de béns.
g) Aprovació de l'inventari de béns i les seves rectificacions anuals.
h) Suspensió de llicències de parcel·lació i edificació en una zona determinada
com a actes preparatoris per a la redacció del planejament, d'acord amb la legislació
urbanística.
i) Retribucions dels càrrecs de dedicació exclusiva i parcial.
j) Indemnitzacions i assistències als restants membres de la corporació.
k) Aprovació del padró municipal d'habitants i les seves rectificacions anuals.
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l) Competències assignades al ple per les normes reguladores de les
subvencions concedides i convocades per l'Administració de l'estat, autonòmica o local.
ll) Sorteig públic per a la formació dels membres de les meses electorals, sota la
supervisió de la Junta Electoral de Zona.
m) L’aprovació de projectes d’obres ordinàries que comportin expropiació.
n) L’establiment o modificació de preus públics.
Intervencions:
El Sr. Ramon Guasch expressa que l’aspecte de les retribucions dels càrrec electes i
indemnitzacions i assistències als restants membres de la corporació li agradaria que
continuïn sent de la competència del Ple i no de la Junta de Govern.
La Sra. Margarida Camprubí manifesta que està en contra d’aquestes delegacions
perquè serà més difícil de veure i supervisar els acords que es prenguin per la Junta de
Govern.

9.- CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS ALS
REGIDORS DE L’EQUIP DE GOVERN.

Es dóna lectura i coneixement, donant-se els regidors per assabentats, de la següent
resolució de l'Alcaldia de data 14 de juliol de 2011:
DECRET
M. Mercè Esteve Pi, Alcaldessa Presidenta d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el
que disposa els art. 43.3 i 5 i 46.1 del reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.
RESOLC
Primer.- NOMENAR Tinents d'alcalde als regidors següents:
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-

1r. Tinent d'alcalde: Josefa Redondo Solís
2n. Tinent d'alcalde: Sadurní Vendrell Masip
3r. Tinent d’alcalde: Joan Molina Molina
4r. Tinent d’alcalde: Fernando Moya Cantarero

Correspondrà als Tinents d'alcalde substituir aquesta Alcaldia en totes les seves
funcions, i per ordre del seu nomenament, en els casos d'absència, malaltia o
impediment que impossibiliti l'Alcaldia per a l'exercici de les seves atribucions.
Segon.- Amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió municipal
REALITZAR els següents NOMENAMENTS I DELEGACIONS:
•
•
•
•
•
•

Josefa Redondo Solís, (PP), (1r tinent d’alcalde), regidora de Recursos Humans,
Serveis Socials i Participació Ciutadana.
Sadurní Vendrell Masip, (TxB), (2n tinent d’alcalde), regidor de Governació i
Protecció Civil, Mobilitat i Transport i Joventut.
Joan Molina Molina (CiU), (3r tinent d’alcalde), regidor d’Obres - Projectes i
Serveis, Brigada i Via Publica, Patrimoni i Habitatge, Medi Ambient.
Fernando Moya Cantarero, (PP), (4t tinent d’alcalde), regidor d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Ocupació, Urbanisme, Comunicació i Esports.
Jordi Oriola San Nicolás, (CiU), regidor de Solidaritat i Cooperació, Salut i
Consum, Cultura, Educació i Política Lingüística.
Antonio Melchor Pinar, (PP), regidor de Turisme i Comerç.

Les competències delegades als regidors/es comportaran la facultat de dirigir i
gestionar els serveis inclosos en els seu àmbit. Aquesta delegació no inclou la facultat
de resoldre mitjançant actes administratius que afectin terceres persones.
Tercer.- De la present resolució se'n donarà compte al Ple, en la primera sessió que
celebri, i, així mateix, es notificarà personalment als designats, i es publicarà en el
Butlletí Oficial de la província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia de la data
d'aquesta resolució.
Intervencions:
La Sra. Margarita Camprubí considera respecte aquest punt que té relació amb el de les
dedicacions dels regidors, que troba incongruent el repartiment de delegacions de dos
regidories a dedicació parcial com són la del Sr. Joan Molina i Sr. Fernando Moya que
porten molta feina posades en relació amb la delegació de turisme i comerç
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encarregada al Sr. Antonio Melchor que la desenvoluparà amb dedicació exclusiva que
creu que encara que importants no portaran tanta feina. A més expressa que amb tres
tinents d’alcalde n’hi ha prou.

10.- CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE
NOMENAMENTS DE MEMBRES DE LA JUNTES DE GOVERN LOCAL I
ATRIBUCIONS D’AQUESTA.

Es dóna lectura i coneixement, donant-se els regidors per assabentats, de la següent
resolució de l'Alcaldia de data 14 de juliol de 2011:
DECRET
M. Mercè Esteve Pi alcaldessa - Presidenta d'aquest Ajuntament, de conformitat amb les
atribucions conferides per l'art. 23 de la Llei reguladora de les bases de règim local, de 2
d'abril de 1985.
RESOLC
Primer.- Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL presidida per aquesta Alcaldia, estarà
integrada per 4 regidors, nombre no superior al terç del nombre legal d'aquests, els
quals s'indiquen a continuació:
•
•
•
•

1r. Tinent d'alcalde: Josefa Redondo Solís
2n. Tinent d'alcalde: Sadurní Vendrell Masip
3r. Tinent d’alcalde: Joan Molina Molina
4t. Tinent d’alcalde: Fernando Moya Cantarero

Segon.- La JUNTA DE GOVERN LOCAL tindrà assignades les atribucions següents:
a) L'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delega i que a
continuació s'expressen:
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1.- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de
gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
2.- L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 euros, així com l'alienació del
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
La de béns mobles, menys els declarats de valor històric o artístic, l'alienació dels
quals no es trobi prevista en el pressupost.
3.- Concedir subvencions i distribuir les quantitats a càrrec de les partides que
figuren consignades en el pressupost.
c) Les competències que el Ple li delegui i la resta que li confereixin les Lleis.
Tercer.- De la present resolució se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri, i, així mateix, es notificarà personalment als designats i es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat a comptar del dia següent al
d'aquesta resolució, d'acord amb el que estableix l'article 44.2 del reglament
d'organització i funcionament, de 28 de novembre de 1986.

11.- DONAR COMPTE DE LES DEDICACIONS DELS REGIDORS MEMBRES
DE LA CORPORACIÓ.

Es dóna lectura i coneixement, donant-se els regidors per assabentats, de la següent
resolució de l'Alcaldia de data 14 de juliol de 2011:
DECRET
En base a l’apartat 5è de l’art. 75 de la LBRL correspon al president de l’ens local
determinar els membres d’aquesta que realitzaran les seves funcions en règim de
dedicació exclusiva o parcial de conformitat amb les retribucions aprovades
definitivament pel Ple municipal del 26-1-11.
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RESOLC
Primer.- L'alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i els regidors Jordi Oriola San Nicolás, Josefa
Redondo Solís, Antonio Melchor Pinar i Sadurní Vendrell Masip desenvoluparan els seus
càrrecs amb dedicació exclusiva.
Segon.- El regidor Fernando Moya Cantarero desenvoluparà el seu càrrecs amb
dedicació parcial al 50% de la jornada.
Tercer.- SOL·LICITAR davant la Tresoreria Territorial General de la seguretat Social,
l'alta dels membres amb dedicació exclusiva i els regidors a temps parcial suara
esmentats, fent-se càrrec l'Ajuntament de les obligacions que les normes del Règim
General de la Seguretat Social imposen a les empreses en relació als treballadors al seu
servei i així mateix del pagament de la quota empresarial que pertoqui.
Quart.- PUBLICAR íntegrament aquest acord en el Butlletí oficial de la província i
inserir-se en el tauler d’anuncis de la corporació.
Intervencions:
El Sr. Ramon Guasch manifesta que està d’acord a les consideracions sobre les
delegacions i dedicacions abans exposades per la Sra. Margarida Camprubí i suggereix
que s’afegeixen altres funcions al regidor de Comerç i turisme perquè les competències
en aquestes matèries en l’àmbit local són poques.
El Sr. Joan Capellades opina que no quadra el programa electoral del PP per a les
eleccions municipals amb la realitat, ja que deia el programa que, si no recorda
malament, si governaven solament hi haurien quatre regidors amb dedicació exclusiva i
ara seran cinc.
I no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència, s’aixeca la sessió essent les
vint hores i cinc minuts, de la qual cosa jo, com a secretaria interventora certifico.
Vist i plau
L’alcaldessa
M. Mercè Esteve Pi

secretari interventor
Francesc Almansa Díez
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