PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió Extraordinària
Acta núm. 8

Dimarts, 30 de juny de 2015
1a. convocatòria

Senyors/Senyores assistents:
Alcaldessa-Presidenta: SRA. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ.
Regidors/Regidores: SR. MIQUEL-ÀNGEL DÍAZ NARANJO, SRA. ROSA-MARÍA
FERNÁNDEZ LABELLA, SR. JORDI TORT I REINA, SR. JORDI JIMÉNEZ
HORCAJADAS, SR. GERMÁN BARRENA CASERO, SR. ÈRIC PLAZA LÓPEZ, SRA.
GEMMA BADIA CEQUIER, SR. MIGUEL-ÁNGEL IBÁÑEZ GINER, SR. CARLOS
GARCÍA AJENJO, SR. FRANCISCO GAVILÁN PEÑA, SRA. GUADALUPE DEL RÍO
REYES, SR. ANDREU PÉREZ I LORITE, SR. ALBERT MASSANA I GRÀCIA, SRA.
MARTA JIMÉNEZ I IBORRA, SRA. VERÓNICA BORJA MILLA, SR. MIGUEL
HERRERA DÍAZ, SRA. MÓNICA PARÉS CENTENO, SR. JOSEP LLOBET NAVARRO,
SR. RAMON CASTELLANO ESPINOSA I SR. ANTONI RAFANELL AMAT.
Funcionaris:
Secretari: sr. Roger Cots Valverde.
Interventor: sr. José Mª Garcia Pascual.
Administratiu de secretaria: sr. Gregori Puchol Sanfeliu.
En el Saló de Plens de l'Ajuntament de Gavà, situat a la Plaça de Jaume Balmes, s/n, es va
reunir el Ple de l'Ajuntament el dia trenta de juny de dos mil quinze, en sessió ordinària,
primera convocatòria, amb la presidència de la sra. Raquel Sánchez Jiménez, alcaldessapresidenta, concorrent els senyors/les senyores que s'esmenten més amunt, assistits pel
secretari, sr. Roger Cots Valverde.
Tant al començament com durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència (1/3 del
nombre legal) exigit per a la constitució vàlida del Ple, per l’art. 46.2.c) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
I essent les divuit hores, dos minuts, la sra. alcaldessa-presidenta, va declarar oberta la
sessió.
Es van prendre per unanimitat, llevat d'aquells casos on expressament s'indica altra cosa, els
acords següents:
1 - ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Aprovar l’acta de la sessió anterior núm. 7 de data 13 de juny de 2015.
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PART RESOLUTIVA DEL PLE

2 - CONEIXEMENT DE DECRETS DE L'ALCALDIA
Relació de fets
El dia 24 de maig de 2015 es van celebrar eleccions locals convocades per Real Decreto
233/2015, de 30 de març, i el 13 de juny es va celebrar el Ple de constitució de la corporació,
i elecció de l'alcaldessa.
Dintre del procés d'organització municipal per nou mandat 2015/2019, per l'Alcaldia es van
dictar els següents Decrets:
Nomenament de membres de la Junta de Govern Local, de data 16 de juny de
2015.
Nomenament de Tinents/es d'alcalde, de data 16 de juny de 2015.
Delegacions de l'Alcaldia en:
En els/les regidors/es (prèvia divisió en 4 Àmbits) (Delegacions genèriques
article 23.2 del R.O.M.) de data 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, de data 22 de juny de 2015.
Atès que l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local,
estableix que els membres de la Junta de Govern Local són nomenats i separats lliurement
per l'alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al Ple.
Atès que l'article 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que l'alcalde/ssa designa i revoca
lliurement els tinents/es d'alcalde entre els membres de la Junta de Govern Local, i l'article
46 del Real Decret 256/1986, de 26 de noviembre, Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, estableix que del
nomenament dels tinents/es d'alcalde s'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que es
celebri.
Atès que l'article 43 del Real Decret 256/1986, de 26 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, estableix
que l'alcalde/ssa pot efectuar delegacions a favor de la Junta de Govern Local com a òrgan
col·legiat, així com efectuar delegacions als membres de la Junta de Govern Local, sense
perjudici de delegacions especials per funcions específiques a favor de qualsevol regidor/a.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa
al Ple de l'Ajuntament:
Tenir coneixement dels Decrets de l'Alcaldia, amb les dates que s'assenyalen en el seu cas,
dictats en matèria de:
Nomenament de membres de la Junta de Govern Local, de data 16 de juny de
2015.
Nomenament de Tinents/es d'alcalde, de data 16 de juny de 2015.
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Delegacions de l'Alcaldia en:
En els/les regidors/es (prèvia divisió en 4 Àmbits) (Delegacions genèriques
article 23.2 del R.O.M.) de data 16 de juny de 2015.
La Junta de Govern Local, de data 22 de juny de 2015.

3 - NOVA CONFIGURACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
Relació de fets
El dia 24 de maig de 2015 es van celebrar eleccions locals convocades per Real Decreto
233/2015 de 30 de marzo, i el 13 de juny es va celebrar el Ple de constitució de la
corporació, i elecció de l'alcaldessa.
Atès que l'article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en concordança amb els articles 40 i següents del
ROM, un cop constituït el nou Ajuntament derivat de les esmentades Eleccions Locals, i
dintre del termini legalment previst de 10 dies, tots els Regidors i Regidores que han pres
possessió del seu càrrec en aquest Ajuntament han procedit a presentar, davant d'aquesta
Alcaldia, una declaració firmada expressant el Grup Polític Municipal al que desitgen ser
adscrits i manifestant-se sobre la designació del seu portaveu.
Atès que d'acord amb l'article 40 del ROM la constitució de grups municipals, pel millor
funcionament dels òrgans de govern, és obligatòria
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 42 del ROM, aquesta Alcaldia està
obligada a donar compte al Ple, en la primera sessió que celebri, de la constitució i
composició dels Grups Polítics Municipals, a efectes purament informatius.
Atès que de les declaracions emeses pels 21 Regidors i Regidores d'aquesta Corporació es
desprèn que, tant pel que fa a la seva adscripció a un Grup com pel que fa al seu Portaveu, la
seva constitució i composició s'ajusten al previst per la legislació abans esmentada.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa
al Ple de l'Ajuntament:
Tenir coneixement, a efectes informatius, de que com a conseqüència de les declaracions
efectuades pels 21 Regidors i Regidores d'aquest Ajuntament, en compliment del que disposa
l'article 50.4 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, els Grups Polítics Municipals que s'han
constituït en aquest Ajuntament pel present mandat, són els següents:
3.1) - Prendre coneixement de la constitució del Grup Municipal amb la denominació de
“GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC)”, constituït per:
Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Sr. MIGUEL-ÁNGEL DÍAZ NARANJO
Sra. ROSA MARIA FERNÁNDEZ LABELLA
Sr. JORDI TORT I REINA
Sr. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS
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Sr. GERMÁN BARRENA CASERO
Sr. ERIC PLAZA LÓPEZ
Sra. GEMMA BADIA CEQUIER
Els esmentats regidors formaven part de la Candidatura “PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC)” presentada en les darreres
Eleccions Municipals celebrades el passat 24 de maig d’enguany.
Actuarà com a PORTAVEU del Grup el sr. MIQUEL-ÀNGEL DÍAZ NARANJO, i com a
suplent el Sr. JORDI TORT I REINA.
Així mateix, s’ha designat com a SECRETARI del Grup el Sr. JORDI JIMÉNEZ
HORCAJADAS.
---------3.2) - Prendre coneixement de la constitució del Grup Municipal amb la denominació de
“GRUP MUNICIPAL CIUTADANS-GAVA (C’s)”, constituït per:
Sr. MIGUEL ANGEL IBAÑEZ GINER
Sr. CARLOS GARCÍA AJENJO
Sr. FRANCISO GAVILÁN PEÑA
Sra. GUADALUPE DEL RÍO REYES
Els esmentats regidors formaven part de la Candidatura “CIUTADANS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA (C'S)” presentada en les darreres Eleccions Municipals celebrades el passat
22 de maig d’enguany.
Actuarà com a PORTAVEU del Grup el Sr. MIGUEL ANGEL IBAÑEZ GINER, i com a
suplent del mateix el Sr. CARLOS GARCÍA AJENJO.
Així mateix, s’ha designat com a SECRETARI del Grup el Sr. Sr. FRANCISO GAVILÁN
PEÑA.
----------

3.3) - Prendre coneixement de la constitució del Grup Municipal amb la denominació de
“GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)”,
constituït per:
Sr. ANDREU PÉREZ I LORITE
Sr. ALBERT MASSANA I GRÀCIA
Sra. MARTA JIMÉNEZ I IBORRA
Els esmentats regidors formaven part de la Candidatura “ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA – ELS VERDS –DECIDIM GAVÀ-ACORD MUNICIPAL (ERC-EVDG-AM)” presentada en les darreres Eleccions Municipals celebrades el passat 22 de maig
d’enguany.
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Actuarà com a PORTAVEU del Grup el Sr. ALBERT MASSANA I GRÀCIA, i com a
suplent del mateix el Sr. ANDREU PÉREZ I LORITE.
Així mateix, s’ha designat com a SECRETÀRIA del Grup la Sra. MARTA JIMÉNEZ
IBORRA.
---------3.4) - Prendre coneixement de la constitució del Grup Municipal amb la denominació de
“GAVA, SI SE PUEDE (GSSP)”, constituït per:
Sra. VERÓNICA BORJA MILLA
Sr. MIGUEL HERRERA DÍAZ
Els esmentats regidors formaven part de la Candidatura “GAVA, SI SE PUEDE (GSSP) ”
presentada en les darreres Eleccions Municipals celebrades el passat 24 de maig d’enguany.
Actuarà com a PORTAVEU del Grup, per al bienni 2015-2017, el Sr. MIGUEL HERRERA
DÍAZ i com a suplent del mateix la Sra. VERÓNICA BORJA MILLA, mentre que per al
bienni 2017-2019, la PORTAVEU del Grup serà la Sra. VERÓNICA BORJA MILLA i com
a suplent de la mateixa el Sr. MIGUEL HERRERA DÍAZ.
Així mateix, s’ha designat com a SECRETARI del Grup el Sr. MIGUEL HERRERA DÍAZ.

---------3.5) - Prendre coneixement de la constitució del Grup Municipal amb la denominació de
“GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR (PP)”, constituït per:
Sra. MÓNICA PARÉS CENTENO
Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO
Els esmentats regidors formaven part de la Candidatura “PARTIT POPULAR/PARTIDO
POPULAR (PP)” presentada en les darreres Eleccions Municipals celebrades el passat 24
de maig d’enguany.
Actuarà com a PORTAVEU del Grup la Sra. MÓNICA PARÉS CENTENO, i com a suplent
del mateix el Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO.
Així mateix, s’ha designat com a SECRETARI del Grup la Sra. MÓNICA PARÉS
CENTENO.
---------3.6) - Prendre coneixement de la constitució del Grup Municipal amb la denominació de
“GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)”, constituït per:
Sr. RAMON CASTELLANO ESPINOSA
Sr. ANTONI RAFANELL I AMAT

5 de 31

Els esmentats regidors formaven part de la Candidatura “CONVERGÈNCIA I UNIÓ
(CiU)” presentada en les darreres Eleccions Municipals celebrades el passat 24 de maig
d’enguany.
Actuarà com a PORTAVEU del Grup el Sr. Sr. RAMON CASTELLANO ESPINOSA, i com
a suplent del mateix el Sr. ANTONI RAFANELL I AMAT.
Així mateix, s’ha designat com a SECRETARI del Grup el Sr. RAMON CASTELLANO
ESPINOSA.

4 - PERIODICITAT SESSIONS PLE i JUNTA DE GOVERN
Relació de fets
El dia 24 de maig de 2015 es van celebrar eleccions locals convocades per Real Decreto
233/2015 de 30 de marzo, i el 13 de juny es va celebrar el Ple de constitució de la
corporació, i elecció de l'alcaldessa.
Dintre del procés d'organització municipal per nou mandat 2015/2019 s'ha de determinar la
periodicitat de les sessions de Ple i de la Junta de Govern Local.
Atès que l'article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim
Local, estableix: que el Ple ha de celebrar sessió ordinària com a mínim cada mes en els
ajuntaments de més de 20.000 habitants. Així mateix, el ple té sessió extraordinària quan el
president ho decideixi o quan ho demani la quarta part, al menys, del nombre legal de
membres de la corporació, sense que cap regidor en pugui sol·licitar més de tres anualment.
Atès que que l'article 90 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya estableix que la Junta de Govern Local, per exercir
les seves competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat determinada
pel ple de la corporació, i sessions extraordinàries quan el president/a ho decideix
Atès que l'article 8 del Reglament orgànic municipal estableix que dins dels trenta dies
següents al de la sessió constitutiva, l'alcalde o alcaldessa convocarà la sessió o sessions
extraordinàries del Ple de la Corporació que calgui, a fi de dictar resolucions sobre els punts
següents:
a) Periodicitat de les sessions.
Atès que l'acord s'ha d'adoptar per majoria simple dels membres presents, ja que que no es
troba inclòs dintre de les matèries que d'acord amb l'article 47.2 de la LBRL i 104 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, per les quals es requereix majoria absoluta.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa
al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següents
A C O R D S:
Primer.- Determinar el següent règim de celebració de sessions del PLE de l'Ajuntament.
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Sessions Ordinàries:
La periodicitat serà mensual, tret del mes d’agost en què --en principi-- no hi haurà
sessió, celebrant-les l’últim dijous de mes, tret dels mesos de juliol i desembre que
es podrà avançar una setmana. L'hora serà la de les 18 h., sense perjudici de les
competències que corresponen a l'alcaldessa. Excepcionalment, per circumstàncies
especials justificades, l'Alcaldessa podrà traslladar el dia o l'hora prefixada d'una sessió
ordinària a un altre dia o hora que resulti, si s’escau, més adequada. (Art. 47.2 R.O.M.).
Sessions Extraordinàries
Quan l'Alcaldessa ho decideixi o quan ho demani la quarta part (5'25 = 6), al menys, del
nombre legal dels membres de la Corporació (21), sense que cap regidor pugui
sol·licitar més de tres anualment. En aquest últim cas, s'estarà al que disposa l'Art. 46.2,
a) de la L.R.B.R.L i 98 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
El present acord s'adopta en acompliment d'allò que disposa l'Article 38 a) del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals i
8 a) del R.O.M.

Segon.- Determinar el següent règim de celebració de sessions JUNTA DE GOVERN
LOCAL de l'Ajuntament.
Sessions ordinàries
La Junta de Govern, celebrarà sessió ordinària cada dues -o excepcionalment tres- setmanes.
Això sense perjudici de les sessions extraordinàries que l'Alcaldia pogués convocar.
Per exercir les funcions d'assistència, es reunirà quan l'alcaldessa ho determini.
Els restants aspectes de la Junta estan regulats en els articles 29 a 32 i 80 al 82 del ROM.
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors/Regidores i als Caps dels diferents Serveis
Municipals per al seu coneixement i als efectes corresponents.

5 - CREACIÓ I PERIODICITAT DE LES COMISSIONS INFORMATIVES

Relació de fets
El dia 24 de maig de 2015 es van celebrar eleccions locals convocades per Real Decreto
233/2015 de 30 de marzo, i el 13 de juny es va celebrar el Ple de constitució de la
corporació, i elecció de l'alcaldessa.
Dintre del procés d'organització municipal pel nou mandat 2015/2019, per decret de
l'alcaldia de 16 de juny de 2015 es va agrupar i dividir el conjunt d'activitats i serveis propis
del govern i l'administració municipal i es van efectuar delegacions d'atribucions en els
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regidors municipals. Com a continuació d'aquest procés és necessari la creació de comissions
informatives permanents.

Atès que l'article 60.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya estableix que en tots els municipis de més de cinc
mil habitants s'ha de constituir comissions d'estudi, d'informe o de consulta, per l'estudi i
dictamen previ dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de
Govern Local per delegació d'aquests.
Atès que l'article 58.1 del TRLLMRLC estableix que correspon al la comissió especial de
compte l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació
Atès que segons l'article 60.5, amb el 58.3 del mateix text legal, tant la comissió especial de
comptes com les comissions informatives estan integrades per membres de tots els grups
polítics integrats en la corporació de manera proporcional a la seva representativitat o igual
per a cada grup. En aquest últim cas el vot es ponderat
Atès que l'article 37.1 del Reglament orgànic municipal estableix que les comissions
informatives permanents es constitueixen amb caràcter general i estable a l'inici de cada
mandat corporatiu i procuraran que la seva denominació i nombre coincideixi amb les àrees
que configurin l'estructura del govern i de l'administració municipal.
Atès que l'article 8 del R.O.M. estableix que dins dels trenta dies següents al de la sessió
constitutiva l'alcalde o alcaldessa convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la
Corporació que calgui, a fi de dictar resolucions sobre els punts següents:
b) Creació i composició de les comissions informatives permanents.
Atès que segons l'article 39 5. del ROM mitjançant acord de Ple, podrà constituir-se en
Comissió Especial de Comptes la comissió informativa a la qual correspongui el
coneixement previ dels assumptes de la hisenda municipal que s'han de sotmetre a la
resolució del Ple.
Atès que l'acord s'ha d'adoptar per majoria simple dels membres presents, ja uqe que no es
troba inclòs dintre de les matèries que d'acord amb l'article 47.2 de la LBRL i 104 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, per les quals es requereix majoria absoluta.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa
al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següents
A C O R D S:
Determinar el nombre, denominació, competència, periodicitat i composició de les
Comissions Informatives que, com òrgans complementaris de l'organització municipal
bàsica i preceptiva establerta per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, han d'existir amb caràcter permanent en l'Ajuntament de Gavà per
disposar-ho així l'Article 60 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l'Article 36 i ss. del Reglament Orgànic Municipal.
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Es creen tres comissions informatives
Denominació:
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE BENESTAR I ACCIÓ SOCIAL.
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE NOVA GOVERNANÇA, ECONOMIA I
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT.
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE LA CIUTAT I TERRITORI.

Competència: Estudi, informe i consulta d'aquells assumptes de l’Àmbit comprès en cada
Comissió que hagin de ser sotmesos al Ple, o a la Junta de Govern quan actuï per delegació; el
seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern i els Regidors que tinguin delegacions;
així com les restants competències que li encomana l'Art. 37.2 del ROM.
Periodicitat: Les Comissions Informatives celebraran sessió ordinària abans de cada sessió
plenària ordinària, en els dies i hores que estableixi l'Alcalde o llur President respectiu, els
quals podran així mateix convocar sessions extraordinàries. El President de la Comissió estarà
obligat a convocar sessió extraordinària quan ho sol·liciti la quarta part, almenys, dels
membres de la Comissió (Art. 100 TRLMC i 83 R.O.M.)
La Comissió Informativa de BENESTAR I ACCIÓ SOCIAL tal com disposa l'Article
39.5 del Reglament Orgànic Municipal actuarà també com COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES.
5-1) COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE BENESTAR I ACCIÓ SOCIAL
Composició:
Presidenta: l'alcaldessa o regidor/a en qui delegui.
Vice-president/a (nomenat per l’Alcaldia).
Vocals (nomenats pel Ple, a proposta dels Grups Municipals):
Sr. Miquel-Àngel Díaz Naranjo (PSC)
Sra. Rosa-Maria Fernández Labella (PSC)
Sr. Jordi Tort i Reina (PSC)
Sr. Jordi Jiménez Horcajadas (PSC)
Sr. Germán Barrena Casero (PSC)
Sr. Èric Plaza López (PSC)
Sra. Gemma Badia Cequier (PSC)
Sr. Miguel-Ángel Ibañez Giner (C’s)
Sr. Carlos García Ajenjo (C’s)
Sr. Francisco Gavilán Peña (C’s)
Sra. Guadalupe del Río Reyes (C’s)
Sr. Andreu Pérez I Lorite (ERC)
Sr. Albert Massana I Gràcia (ERC)
Sra. Marta Jiménez Iborra (ERC)
Sra. Verónica Borja Milla (GSSP)
Sr. Miguel Herrera Díaz (GSSP)
Sra. Mónica Parés Centeno (PP)
Sr. Josep Llobet Navarro (PP)
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Sr. Ramon Castellano Espinosa (CiU)
Sr. Antoni Rafanell Amat (CiU)
5-2) COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE NOVA GOVERNANÇA,
ECONOMIA i PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Composició:
Presidenta: l'alcaldessa o regidor/a en qui delegui.
Vice-president/a (nomenat per l’Alcaldia).
Vocals (nomenats pel Ple, a proposta dels Grups Municipals):
Sr. Miquel-Àngel Díaz Naranjo (PSC)
Sra. Rosa-Maria Fernández Labella (PSC)
Sr. Jordi Tort i Reina (PSC)
Sr. Jordi Jiménez Horcajadas (PSC)
Sr. Germán Barrena Casero (PSC)
Sr. Èric Plaza López (PSC)
Sra. Gemma Badia Cequier (PSC)
Sr. Miguel-Ángel Ibañez Giner (C’s)
Sr. Carlos García Ajenjo (C’s)
Sr. Francisco Gavilán Peña (C’s)
Sra. Guadalupe del Río Reyes (C’s)
Sr. Andreu Pérez I Lorite (ERC)
Sr. Albert Massana I Gràcia (ERC)
Sra. Marta Jiménez Iborra (ERC)
Sra. Verónica Borja Milla (GSSP)
Sr. Miguel Herrera Díaz (GSSP)
Sra. Mónica Parés Centeno (PP)
Sr. Josep Llobet Navarro (PP)
Sr. Ramon Castellano Espinosa (CiU)
Sr. Antoni Rafanell Amat (CiU)

5-3) COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE CIUTAT I TERRITORI
Composició:
Presidenta: l'alcaldessa o regidor/a en qui delegui.
Vice-president/a (nomenat per l’Alcaldia).
Vocals (nomenats pel Ple, a proposta dels Grups Municipals):
Sr. Miquel-Àngel Díaz Naranjo (PSC)
Sra. Rosa-Maria Fernández Labella (PSC)
Sr. Jordi Tort i Reina (PSC)
Sr. Jordi Jiménez Horcajadas (PSC)
Sr. Germán Barrena Casero (PSC)
Sr. Èric Plaza López (PSC)
Sra. Gemma Badia Cequier (PSC)
Sr. Miguel-Ángel Ibañez Giner (C’s)
Sr. Carlos García Ajenjo (C’s)
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Sr. Francisco Gavilán Peña (C’s)
Sra. Guadalupe del Río Reyes (C’s)
Sr. Andreu Pérez I Lorite (ERC)
Sr. Albert Massana I Gràcia (ERC)
Sra. Marta Jiménez Iborra (ERC)
Sra. Verónica Borja Milla (GSSP)
Sr. Miguel Herrera Díaz (GSSP)
Sra. Mónica Parés Centeno (PP)
Sr. Josep Llobet Navarro (PP)
Sr. Ramon Castellano Espinosa (CiU)
Sr. Antoni Rafanell Amat (CiU)
En les Comissions Informatives, a cada Grup Municipal, amb independència del nombre
efectiu de membres del Grup que composen la respectiva Comissió, li correspondrà el
següent nombre de vots:
PSC
C's
ERC
GSSP
PP
CiU

- 8 vots.
- 4 vots
- 3 vots
- 2 vots
- 2 vots
- 2 vots

6 - FIXAR EL NOMBRE I RÈGIM JURÍDIC DEL PERSONAL EVENTUAL DE
L’AJUNTAMENT PER AL MANDAT MUNICIPAL 2015-2019
Relació de fets
L'article 12 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic defineix al personal eventual com aquell que,
en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent realitza funcions expressament
qualificades com de confiança o assessorament especial. El règim d'aquest personal està
regulat a l'article 104 de la LRBRL que estableix que el nombre, característiques i retribucions
del personal eventual serà determinat pel Ple de cada corporació a l'inici del seu mandat.
Aquestes determinacions només podran modificar-se amb motiu de l'aprovació dels
pressupostos anuals. El nomenament i cessament d'aquest personal és lliure i correspon a
l'alcaldessa tot i que també cessaran automàticament en tot cas quan expiri el mandat de
l'autoritat a la que presten la seva funció de confiança o assessorament.
Així mateix, l'article 104bis de la LRBRL en la redacció que li ha donat la Llei 27/2013 de
Racionalització i sostenibilitat de l'administració local ha establert que el personal eventual
haurà d'assignar-se sempre als serveis generals de les entitats locals, encara que
excepcionalment podran assignar-se, amb caràcter funcional, a altres serveis o departaments de
l'estructura pròpia de l'entitat local, si així ho recull expressament el Reglament Orgànic
Municipal.
Finalment, aquest mateix article, també estableix que els ajuntaments de municipis amb
població compresa entre els vint mil i cinquanta mil habitants, cas de l'Ajuntament de Gavà,
podran incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre
que no podrà excedir de set.
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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 següents
A C O R D S:
Primer.- Fixar en 6 el nombre de llocs de treball de personal eventual de confiança o especial
assessorament per al mandat municipal 2015-2019 que seran assignats als serveis generals de
l'Ajuntament de Gavà.
L'esmentat nombre, així com les seves característiques i retribucions, només podran ésser
modificats amb motiu de l'aprovació dels pressupostos anuals, sens perjudici d'allò que
estableix l'art. 9.4 del Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Les persones que ocupin aquests llocs tindran el caràcter de personal eventual de confiança o
d'assessorament especial i el seu nomenament, cessament o separació correspondrà a
l'Alcaldessa.
Segon.- Aprovar la plantilla de personal eventual d'aquesta corporació que comprèn els
següents llocs de treball:
Assessor de coordinació i planificació estratègica
Assessor dels serveis d'alcaldia i comunicació
Assessor dels serveis de ciutat i territori
Assessor dels serveis de benestar i acció social
Assessor de serveis generals i gestió interna
Assessor dels serveis de comerç, civisme i promoció de la ciutat
Tercer.- Aprovar les característiques, retribucions i dedicació del personal eventual en els
termes següents:
Assessor de coordinació i planificació estratègica municipal
Dedicació: dedicació plena a temps complet. Dedicació exclusiva
Retribucions: 66.403,54 € anuals
Funcions:
Donar suport al responsable polític amb l'objecte que els serveis que es presten al conjunt
de la ciutadania siguin eficaços i eficients i responguin a les necessitats de la ciutat. En
aquest sentit, li correspon assessorar en la confecció de l’organigrama municipal i en
garantir el funcionament dels serveis així com la proposta de la creació de nous.
Donar suport al responsable polític respecte el comandament del personal en especial pel
que fa a les línies d'actuació i els objectiu a assolir.
Assessorar respecte els circuits administratius en la tramitació dels expedients introduint
criteris de racionalització en els procediments administratius.
Assessorar respecte a la planificació, organització i prestació dels serveis públics d’acord
amb els objectius fixats pel Govern municipal.
Assessorar en l'avaluació i el seguiment de l’execució dels plans municipals, dels recursos
invertits i el grau d’acompliment dels objectius municipals.
Assessorar respecte l’organització tèncica-administrativa de l'Ajuntament i els seus
processos de reorganització.
Assessorar respecte a l'acció dels diferents àmbits i àrees municipals amb la finalitat
d’harmonitzar i agilitzar les tasques administratives i de govern.
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Assistir a les sessions de la Junta de Govern.
Assessorar respecte a l’execució dels acords dels òrgans de govern de l’Ajuntament.
Assessorar respecte a l'elaboració i avaluació de l’acompliment dels objectius del
Programa d’Actuació Municipal (PAM)
Donar suport a la tinència d'alcaldia per a l'impuls executiu de les decisions polítiques
adoptades per als òrgans de govern.
Assessorar respecte l'acció dels diferents departaments adscrits al seu àmbit competencial
i proposar treballs transversals.
Assessorar a la tinència d'alcaldia en la presa de decisions i en la planificació estratègica
dels seus àmbits.
Assessorar sobre criteris d'actuació, d'acord amb les línies fixades pel govern.
Donar suport al responsable polític per assolir el màxim nivell de qualitat en la prestació
dels serveis.
Assessorar els temes del seu àmbit que han de figurar en l'ordre del dia de la Junta de
Govern Local i del Ple.
Assessorar respecte l'acció de l’equip del personal eventual de l'Ajuntament de
l’Ajuntament, exercint entre d’altres, la determinació i coordinació de les seves funcions.
Assessorar respecte l'acció municipal per a la millora, la simplificació i la modernització
de l'administració municipal, d'acord amb les línies estratègiques del govern.
Assessorar respecte el conjunt de les accions de l'Ajuntament en matèries de transparència
municipal i bon govern.
Assessorar respecte el disseny i estratègies de processos de participació ciutadana.
I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Assessor dels serveis d'alcaldia i comunicació
Dedicació: dedicació plena a temps complet. Dedicació exclusiva
Retribucions: 66.403,54 € anuals
Funcions:
Assessorar respecte la gestió del conjunt dels serveis que integren l’Alcaldia dins les línies
aprovades per l’equip de govern i en congruència amb els seus objectius.
Donar suport al responsable polític respecte el comandament del personal en especial pel
que fa a les línies d'actuació i els objectiu a assolir.
Assessorar en l'elaboració i presentació del projecte de pressupost, el pla de treball i les
memòries informatives a l’equip de govern.
Assessorar respecte el seguiment de l’estat d’execució dels programes i els pressupostos.
Assessorar respecte la programació dels projectes/activitats del servei de l'Alcaldia
establint els recursos econòmics, humans i materials necessaris per dur-ho a terme d’acord
amb el calendari establert.
Assessorar respecte noves línies d’actuació, propostes de gestió i processos de treball per
tal de millorar l’assoliment dels objectius fixats.
Assistir a les sessions de la Junta de Govern.
Donar suport al responsable polític per assolir el màxim nivell de qualitat en la prestació
dels serveis.
Assessorar respecte l'acció dels diferents departaments adscrits al seu àmbit competencial
i proposar treballs transversals.
Assessorar en la presa de decisions i en la planificació estratègica dels seus àmbits.
Assessorar en els criteris d'actuació, d'acord amb les línies fixades pel govern.
Assessorar i proposar els temes del seu àmbit que han de figurar en l'ordre del dia de la
Junta de Govern Local i del Ple.
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Mantenir les relacions amb els mitjans de comunicació canalitzant la informació d'interès i
fixant els criteris pel seu tractament així com el calendari d'activitats que se'n derivin.
Assessorar el servei de relacions institucionals i de protocol de l’Alcaldia i de
l’administració municipal.
Coordinar l’agenda i els compromisos de l'alcalde/essa d'acord amb les directrius, criteris i
prioritats fixats per aquest/a.
Assessorar en l'elaboració de noves línies d’actuació, propostes de gestió i processos de
treball per tal de millorar l’assoliment dels objectius fixats.
I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes
Assessor dels serveis de ciutat i territori
Dedicació: dedicació plena a temps complet. Dedicació exclusiva
Retribucions: 66.403,54 € anuals
Funcions:
Assessorar respecte la gestió del conjunt dels serveis que integren l'Àmbit de Ciutat i
Territori dins les línies aprovades per l’equip de govern i en congruència amb els seus
objectius.
Donar suport al responsable polític respecte el comandament del personal en especial pel
que fa a les línies d'actuació i els objectiu a assolir.
Assessorar en l'elaboració i presentació del projecte de pressupost, el pla de treball i les
memòries informatives a l’equip de govern.
Assessorar respecte el seguiment de l’estat d’execució dels programes i els pressupostos.
Assessorar respecte la programació dels projectes/activitats del servei de l'Àmbit de Ciutat
i Territori establint els recursos econòmics, humans i materials necessaris per dur-ho a
terme d’acord amb el calendari establert.
Assessorar respecte noves línies d’actuació, propostes de gestió i processos de treball per
tal de millorar l’assoliment dels objectius fixats.
Assessorar en relació al seu àmbit competencial tant a la pròpia àrea com a la resta de
l’organització així com a entitats externes.
Assistir a les sessions de la Junta de Govern.
Donar suport al responsable polític per assolir el màxim nivell de qualitat en la prestació
dels serveis.
Assessorar respecte l'acció dels diferents departaments adscrits al seu àmbit competencial
i proposar treballs transversals.
Assessorar a la tinència d'alcaldia en la presa de decisions i en la planificació estratègica
dels seus àmbits.
Assessorar en l'elaboració de criteris d'actuació, d'acord amb les línies fixades pel govern.
Donar suport al responsable polític per assolir el màxim nivell de qualitat en la prestació
dels serveis.
Assessorar els temes del seu àmbit que han de figurar en l'ordre del dia de la Junta de
Govern Local.
Assessorar en l'elaboració de noves línies d’actuació, propostes de gestió i processos de
treball per tal de millorar l’assoliment dels objectius fixats.
I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes
Assessor dels serveis de benestar i acció social
Dedicació: dedicació plena a temps complet. Dedicació exclusiva
Retribucions: 66.403,54 € anuals
Funcions:
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Assessorar respecte la gestió del conjunt dels serveis que integren l'Àmbit de Benestar i
Acció Social dins les línies aprovades per l’equip de govern i en congruència amb els seus
objectius.
Donar suport al responsable polític respecte el comandament del personal en especial pel
que fa a les línies d'actuació i els objectiu a assolir.
Assessorar en l'elaboració i presentació del projecte de pressupost, el pla de treball i les
memòries informatives a l’equip de govern.
Assessorar respecte el seguiment de l’estat d’execució dels programes i els pressupostos.
Assessorar respecte la programació dels projectes/activitats del servei de l'Àmbit de
Benestar i Acció Social establint els recursos econòmics, humans i materials necessaris
per dur-ho a terme d’acord amb el calendari establert.
Assessorar respecte noves línies d’actuació, propostes de gestió i processos de treball per
tal de millorar l’assoliment dels objectius fixats.
Assessorar en relació al seu àmbit competencial tant a la pròpia àrea com a la resta de
l’organització així com a entitats externes.
Assistir a les sessions de la Junta de Govern.
Donar suport a la tinència d'alcaldia per a l'impuls executiu de les decisions polítiques
adoptades per als òrgans de govern.
Assessorar respecte l'acció dels diferents departaments adscrits al seu àmbit competencial
i proposar treballs transversals.
Assessorar a la tinència d'alcaldia en la presa de decisions i en la planificació estratègica
dels seus àmbits.
Assessorar el elaboració de criteris d'actuació, d'acord amb les línies fixades pel govern.
Donar suport al responsable polític per assolir el màxim nivell de qualitat en la prestació
dels serveis del servei.
Assessorar els temes del seu àmbit que han de figurar en l'ordre del dia de la Junta de
Govern Local i del Ple.
Assessorar en l'elaboració de noves línies d’actuació, propostes de gestió i processos de
treball per tal de millorar l’assoliment dels objectius fixats.
I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes
Assessor dels serveis generals i gestió interna
Dedicació: dedicació plena a temps complet. Dedicació exclusiva
Retribucions: 61.660,34 € anuals
Funcions:
Assessorar respecte la gestió del conjunt dels serveis que integren la hisenda municipal i la
gestió interna -Recursos Humans, OAC, serveis informàtics, contractes serveis generals i
serveis jurídics- dins les línies aprovades per l’equip de govern i en congruència amb els
seus objectius.
Donar suport al responsable polític respecte el comandament del personal en especial pel
que fa a les línies d'actuació i els objectiu a assolir.
Assessorar en l'elaboració i presentació del projecte de pressupost, el pla de treball i les
memòries informatives a l’equip de govern.
Assessorar respecte el seguiment de l’estat d’execució dels programes i els pressupostos.
Assessorar respecte la programació dels projectes/activitats de la hisenda municipal, la
gestió interna i els recursos humans establint els recursos econòmics, humans i materials
necessaris per dur-ho a terme d’acord amb el calendari establert.
Assessorar respecte noves línies d’actuació, propostes de gestió i processos de treball per
tal de millorar l’assoliment dels objectius fixats.
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Assessorar en relació al seu àmbit competencial tant a la pròpia àrea com a la resta de
l’organització així com a entitats externes.
Assistir a les sessions de la Junta de Govern.
Donar suport a la tinència d'alcaldia per a l'impuls executiu de les decisions polítiques
adoptades per als òrgans de govern.
Assessorar respecte l'acció dels diferents departaments adscrits al seu àmbit competencial
i proposar treballs transversals.
Assessorar a la tinència d'alcaldia en la presa de decisions i en la planificació estratègica
dels seus àmbits.
Assessorar en l'elaboració de criteris d'actuació, d'acord amb les línies fixades pel govern.
Donar suport al responsable polític per assolir el màxim nivell de qualitat en la prestació
dels serveis del servei.
Assessorar i proposar els temes del seu àmbit que han de figurar en l'ordre del dia de la
Junta de Govern Local i del Ple.
Assessorar en l'elaboració de noves línies d’actuació, propostes de gestió i processos de
treball per tal de millorar l’assoliment dels objectius fixats.
I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes
Assessor del comerç, civisme i promoció de la ciutat
Dedicació: dedicació plena a temps complet. Dedicació exclusiva
Retribucions: 41.000,- € anuals
Funcions:
Assessorar respecte la gestió del conjunt dels serveis que integren l'Àmbit de comerç,
civisme i promoció de la ciutat dins les línies aprovades per l’equip de govern i en
congruència amb els seus objectius.
Donar suport al responsable polític respecte el comandament del personal en especial pel
que fa a les línies d'actuació i els objectiu a assolir.
Assessorar en l'elaborar i presentació del projecte de pressupost, el pla de treball i les
memòries informatives a l’equip de govern i Assessorar respecte el seguiment de l’estat
d’execució dels programes i els pressupostos.
Assessorar en relació al seu àmbit competencial tant a la pròpia àrea com a la resta de
l’organització així com a entitats externes.
Assistir a les sessions de la Junta de Govern.
Donar suport a la tinència d'alcaldia per a l'impuls executiu de les decisions polítiques
adoptades per als òrgans de govern.
Assessorar a la tinència d'alcaldia en la presa de decisions i en la planificació estratègica
dels seus àmbits.
Assessorar al responsable polític per assolir el màxim nivell de qualitat en la prestació dels
serveis del servei.
Assessorar els temes del seu àmbit que han de figurar en l'ordre del dia de la Junta de
Govern Local i del Ple.
Assessorar respecte l'elaboració de noves línies d’actuació, propostes de gestió i processos
de treball per tal de millorar l’assoliment dels objectius fixats.
I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes
Quart.- Acordar que les característiques del personal eventual són les que es preveuen en l'art.
12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i l'art. 304 i següents
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
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de règim local de Catalunya, així com a la resta de les disposicions de caràcter general, estatals
o autonòmiques de li siguin d'aplicació.
Cinquè.- Aquest acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació per part del Ple,
sens perjudici que el nomenament de les persones adscrites a la plantilla de personal eventual
siguin determinades per l'alcaldessa, en ús de les facultats que li confereix l'article 104.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril i l'article 304 del Decret 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Sisè.- El nomenament dels funcionaris eventuals, el règim de les retribucions i dedicació es
publicarà en el BOP, en el DOGC i en el tauler d'anuncis de la pròpia Corporació. Així mateix,
l'Ajuntament publicarà semestralment a la seu electrònica i al BOP el nombre dels llocs de
treball reservat a personal eventual i n'informarà al Ple amb caràcter trimestral, d'acord amb els
que s'estableix a l'article 104bis de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local.
L’acord va ser adoptat per deu (10) vots a favor (8 PSC i 2 CiU), cinc (5) en contra (3 ERC i
2 GSSP) i sis (6) abstencions (4 C’s i 2 PP), donant-se per tant el vot favorable de la majoria
simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en
aquest moment– a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 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.
---------Un cop feta l’exposició del punt per part del sr. Miquel-Àngel Díaz, tinent
d’alcalde de l’equip de govern, va prendre la paraula el sr. Miguel Herrera,
regidor del grup municipal de GSSP, qui va manifestar que, tenint en compte la
conjuntura econòmic i social i atès el personal tècnic administratiu amb el que
ja compta l’ajuntament, resultava del tot innecessària la contractació de l’elevat
numero de treballadors que es proposava com a personal eventual, així com els
salaris que se’ls hi assignaven.
D’altra banda, va afegir que atès que el
caràcter d’administratiu, havien demanat
d’una clàusula per tal que, en un futur,
places de personal eventual, qüestió que
possible.

personal eventual passava a tenir el
a l’equip de govern la incorporació
no poguessin tornar a ocupar-se les
se’ls hi havia manifestat que no era

Tot seguit, el sr. Albert Massana, regidor del grup municipal d’ERC, va dir que,
malgrat oferir diàleg i voluntat d’entesa semblava, que l’equip de govern
continuava fent la seva ja que havien trobat a faltar, per part de l’equip de
govern, elements de negociació. Va avançar que votarien en contra de l’acord
perquè els sous que es proposaven corresponien a càrrecs directius i per tant,
segons la llei, haurien de passar un procés selectiu i aprovació plenària. Per tal
d’evitar això, --prosseguí-- l’equip de govern havia optat per nomenar-los a tots
assessors no directius, qüestió que al seu judici, era apurar la legalitat i gairebé
un frau de llei.
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En el torn del grup municipal de C’s, el sr. Miguel-Ángel Ibáñez, regidor de dita
formació política, va dir que entenia que la voluntat de l’equip de govern era
fixar a mig termini tres places de personal eventual i tres places de personal
directiu, fent-se càrrec que de manera provisional es posessin com a assessors
per tal de no paralitzar el funcionament normal de l’ajuntament fins que es
convoquessin les places directives.
No obstant l’anterior, va recordar que el grup de C’s també havia demanat la
incorporació d’una clàusula --en la mateixa línia manifestada pel grup de GSSP- per tal que quan es convoquessin les places de personal directiu
automàticament quedessin amortitzades les places de personal eventual
corresponents. Atès que dita petició no havia estat recollida va dir que existia
l’opció de forçar l’amortització de les esmentades places mitjançant acord
plenari convidant als grups de l’oposició a sumar-se a la iniciativa.
Per acabar, va anunciar que farien un vot d’abstenció.

7 - RÈGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES DELS I LES
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
Relació de fets
L'article 75 LRBRL estableix el règim retributiu i d'incompatibilitats dels membres de les
corporacions locals tant pel que fa a la dedicació exclusiva, la dedicació parcial com les
indemnitzacions per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats municipals.
Aquestes retribucions i indemnitzacions hauran de ser consignades al pressupost amb els
límits establerts pel Ple municipal i els acords plenaris referents a les retribucions dels
càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial i el règim d'indemnitzacions i assistència hauran de
ser publicats íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació.
Així mateix, l'art. 75bis LRBRL en la redacció que li ha donat la Llei 27/2013 de
Racionalització i sostenibilitat de l'administració local ha establert que pels municipis amb
població compresa entre els vint mil i cinquanta mil habitants, cas de l'Ajuntament de Gavà,
el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els
conceptes retributius i assistències serà la retribució d'un Secretari d'Estat minorada en un 45
per cent.
Per altra banda, l'art. 75ter LRBRL redactat per l'esmentada Llei 27/2013 ha limitat que als
ajuntament de municipis amb una població compresa entre els trenta-cinc mil u i cinquanta
mil habitants, els membres que podran prestar els seus serveis en règim de dedicació
exclusiva no excedirà d'onze. Tanmateix, cal fer l'advertiment que, d'acord amb l'indicat a la
DT10a LRSAL, en cap cas els entitats locals podran incrementar el nombre total de llocs de
càrrecs públics amb dedicació exclusiva respecte al que disposaven a 31 de desembre de
2012.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa
al Ple de l'Ajuntament,l'adopció del següents
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A C O R D S:
Primer.- Fixar les retribucions a percebre pels i per les membres de la corporació que tenen
establerta dedicació exclusiva o dedicació parcial, així com les dietes per l’assistència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats municipals (Ple i Comissions Informatives) de
què formen part en els següents termes:

Membres de la Corporació que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva
Alcalde/ssa - president/a
Primer Tinent/a d'alcalde
Tinent/a d’alcalde

3.928,46 €
3.714,29 €
3.571,43 €

Les quantitats indicades es faran efectives cada mes i els mesos de juny i desembre hi haurà
una paga extraordinària del mateix import que la mensualitat.
Seran donats d’alta a la Seguretat Social, amb la quota empresarial a càrrec de l’Ajuntament.
La retribució per dedicació exclusiva serà incompatible amb la d’altres retribucions a càrrec
dels pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses d’ells
depenents, així com també amb el desenvolupament d’altres activitats, tot això en els termes
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
Serà incompatible també amb la percepció de dietes per la assistència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats de la mateixa Corporació.
Membres de la corporació que exerciran els seu càrrec amb dedicació parcial
Regidor/a portaveu
Regidor/a delegat/da

1.785,71 €
1.785,71 €

Les quantitats indicades es faran efectives cada mes i els mesos de juny i desembre hi haurà
una paga extraordinària del mateix import que la mensualitat.
Seran donats d’alta a la Seguretat Social, amb la quota empresarial a càrrec de l’Ajuntament.
La dedicació parcial és la corresponent a mitja jornada ordinària (trenta-set hores i trenta
minuts en còmput setmanal), és a dir, divuit hores i quaranta-cinc minuts en còmput
setmanal.
La dedicació parcial serà compatible amb altres activitats tant en el sector públic com en el
privat (tret d’aquelles que les lleis assenyalen expressament com incompatibles). Tanmateix,
els regidors que siguin personal de les administracions públiques i dels ens, organismes i
empreses d’elles depenents solament podran percebre retribucions per dedicació parcial a les
seves funcions fora de la seva jornada en els seus respectius llocs de treball, en els termes
assenyalats a l’art. 5 de la Llei 53/1984, tret de l’assistència a les sessions del ple o de les
comissions i en atenció a les delegacions de les quals formen part o que pugui desenvolupar
l’interessat.
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A l’Ajuntament de Gavà la dedicació parcial no serà compatible amb la percepció de dietes
per la assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la mateixa Corporació.
Membres de la corporació que exerciran els seu càrrec amb assistència per la
concurrència efectiva a òrgans municipals col·legiats
Els membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva o parcial, tenen dret a
percebre indemnitzacions, en les quantitats que tot seguit s'indiquen, per l’assistència
efectiva i documentalment justificada a les sessions dels òrgans municipals col·legiats que
portin aparellat aquest dret, i en atenció al grau de responsabilitat.

Ple

Comissió
Informativa

Regidor/a delegat/da

1.300,00 €

736,36 €

Regidor/a portaveu

1.300,00 €

736,36 €

Regidor/a portaveu adjunt/a

800,00 €

600,00 €

Regidor/a

700,00 €

445,45 €

Únicament es poden percebre un màxim de 2 assistències mensuals derivades de la
concurrència efectiva de Ple municipal. L’assistència a Comissions Informatives es percebrà
amb el límit màxim d’una al mes, independentment del nombre de reunions que es facin en
l’esmentat període.
Segon.- Els i les regidors/es portaveus i els i les regidors/es delegats/des podran optar en
funció de les seves característiques personals per la dedicació parcial o per les quanties per
assistència a ple i comissió informativa.
Tercer.- La previsió de sessions anuals dels òrgans col·legiats són les següents:
•
•

Ple municipal
Comissió informativa

13 sessions
11 sessions

Quart.- Aquest acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació per part del Ple.
Cinquè.- Aquest acord haurà de publicar-se íntegrament en el BOP i inserir-lo en el tauler
d’anuncis de la Corporació.
L’acord va ser adoptat per setze (16) vots a favor (8 PSC, 4 C’s, 2 PP i 2 CiU), cinc (5) en
contra (3 ERC i 2 GSSP) i cap abstenció, donant-se per tant el vot favorable de la majoria
simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en
aquest moment– a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 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.
----------
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Després de l’exposició del punt que va realitzar el sr. Miquel-Àngel Díaz, tinent
d’alcalde de l’equip de govern, va intervenir el sr. Miguel Herrera, regidor del
grup municipal GSSP, per dir que si s’observaven els sous polítics es podia
apreciar que havia disminuït la despesa general de la partida però atenent als
punt núm. quatre del programa electoral de la formació política que
representava, cap salari polític hauria de ser superior a tres vegades el salari
mínim interprofesional, per la qual cosa, votarien en contra.

Per la seva banda, el sr. Albert Massana, regidor del grup municipal d’ERC, va
avançar el seu vot seria negatiu ja que consideraven que no hi havia cap
reducció substantiva doncs es passava de 6000.000 euros a la quantitat de
590.000 euros, que suposava una rebaixa de tan sols l’1,6%. A més, afegí que la
rebaixa del sou de l’alcaldessa venia determinada per llei amb la qual cosa no
veien per enlloc la voluntat d’aplicar polítiques d’austeritat, les quals
consideraven haurien de ser més profundes.

A continuació, el sr. Miguel-Àngel Ibáñez, regidor de C’s, va manifestar que,
per una banda, es feia una rebaixa de sou per adequar-ho a la normativa vigent,
qüestió que creia que, de manera moral, s’hauria d’haver realitzat en la pressa
de possessió de l’alcaldessa l’any passat ja que hagués suposat un estalvi de
45.000 euros, i d’altra, el grup municipal que representava havia demanat que la
diferència de sou entre el regidor portaveu i el portaveu adjunt no fos tan gran
perquè la diferència de feina tampoc ho era i finalment l’equip de govern ho
havia acceptat.
Tot i reconèixer que l’ajuntament estava a la franja alta de retribucions el cert és
que també ho estava en la franja d’habitants, i per això entenia que hi havia un
cert equilibri, per la qual cosa, anuncià que votarien a favor de l’aprovació de
l’acord.

8 - DESIGNACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL METROPOLITÀ DE L'ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA (CONSELLERS METROPOLITANS)
Relació de fets
L'Ajuntament de Gavà és membre de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que és un
ens local supramunicipal integrat pels municipis de la conurbació de Barcelona, entre els
quals hi ha vinculacions econòmiques i socials que fan necessària la planificació de
polítiques públiques i la implantació de serveis d'una manera conjunta.
L'Àrea Metropolitana de Barcelona té personalitat jurídica pròpia, i plena capacitat i
autonomia per a complir les seves necessitats.
El dia 24 de maig de 2015 es van celebrar eleccions locals convocades per Real Decreto
233/2015 de 30 de marzo, i el 13 de juny es va celebrar el Ple de constitució de la
corporació, i elecció de l'alcalde., per la qual cosa és necessari, dintre del procés
d'organització municipal per nou mandat 2015/2019 el nomenament de representants de
l'Ajuntament de Gavà a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
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Atès que l'article 6 de la Llei 3/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
estableix:
«1. Els alcaldes dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona són membres nats del
Consell Metropolità.
2. La representació de cadascun dels municipis en el Consell Metropolità és el següent:
......
a) Els municipis s'entre vint mil i setanta-cinc mil habitants, dos membres.
.....
3. La representació dels municipis establerta per l'apartat 2 inclou l'alcalde o alcaldessa com
a membre nat.
4. Els consellers metropolitans que no són membres nats, i també els substituts que
cobreixen les vacants eventuals, són elegits pel Ple de l'Ajuntament de cada municipi entre
els seus regidors.»
Atès que la municipi de Gavà, pel seu nombre d'habitants li correspon dos membre, l'alcalde
i un altre, i ,que l'article 7 del mateix text legal estableix:
«1. Cada municipi, en el termini de 30 dies des de la constitució de l'Ajuntament, ha de
convocar la sessió o sessions extraordinària del Ple per elegir els seus representants que no
siguin membres nats.
.../...
2. c) Si, a més a més de l'alcalde o alcaldessa, que és membre nat del Consell Metropolità,
només cal elegir un representant, la designació s'ha de fer per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació. Si cap dels candidats no assoleix aquesta majoria, ha
d'ésser designat un regidor o regidora de la llista més votada.»
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa
al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següents
A C O R D S:
Primer.- Designar com representant del municipi de Gavà en el Consell Metropolità de
l'àrea Metropolitana de Barcelona a la Sra. ROSA MARÍA FERNÁNDEZ LABELLA.
L'altre representant serà l'alcaldessa de Gavà, que té la condició de membre nat de
l'esmentat Consell d'acord amb el punt 1 de l'art. 6 de l'esmentada llei.
Segon.- Comunicar el present acord al regidor afecta i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona pel
seu coneixement i als efectes corresponents.
L’acord va ser adoptat per deu (10) vots a favor (8 PSC i 2 CiU), tres (3) en contra (ERC) i
vuit (8) abstencions (4 C’s, 2 GSSP i 2 PP), donant-se per tant el vot favorable de la majoria
simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en
aquest moment– a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la
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Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 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.
---------Un cop feta l’exposició del punt per part del sr. Miquel-Àngel Díaz, tinent
d’alcalde de l’equip de govern, va prendre la paraula el sr. Miguel Herrera,
regidor de la formació política de GSSP, per dir, en primer lloc que donava
suport a Grècia. Dit això, expressà que si bé li semblava correcta la repartició de
consellers no podia dir el mateix del nomenament de representant de l’AMB ja
que no havia estat consultat ni consensuat amb la resta de partits polítics.

Seguidament, intervingué el sr. Albert Massana, regidor del grup municipal
d’ERC per dir que la designació de representants municipals en els organismes
supramunicipals que proposava l’equip de govern no reflectia el canvi polític
que s’havia produït en la ciutat com a conseqüència de les eleccions, i per tant,
no podia ser monopolitzada pel govern municipal, havent de respectar aquest la
pluralitat política de forces que formaven el consistori.

9 - ELECCIÓ REPRESENTANTS A L'ASSEMBLEA DE LA MANCOMUNITAT CAN
SELLARÉS
Relació de fets
L'Ajuntament de Gavà, junt amb l'Ajuntament de Viladecans és membre de la Mancomunitat
Municipal de Can Sellarés, que té per objecte la gestió de Can Sellarés, complex esportiu,
cultural i social, propietat, per meitat i proindivís, dels Ajuntaments esmentats.
El dia 24 de maig de 2015 es van celebrar eleccions locals convocades per Real Decreto
233/2015 de 30 de marzo, i el 13 de juny es va celebrar el Ple de constitució de la
corporació, i elecció de l'alcalde, per la qual cosa es necessari, dintre del procés
d'organització municipal per nou mandat 2015/2019 fer el nou nomenament de representants
de l'Ajuntament de Gavà a la Mancomunitat de Can Sellarés.
Atès que l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local,
estableix en el seu apartat 2, que les Mancomunitats de Municipis tenen la condició d'entitat
local territorial.
Atès que l''article 44 de la LBRL reconeix als municipis el dret d'associar-se amb altres per a
l'execució en comú d'obres i serveis determinats de llur competències.
Atès que l'article 7 dels Estatuts de la Mancomunitat, aprovats pel Ple de la Corporació de 7
de juliol de 1988, estableix:
«Els municipis nomenaran els seus representants de la Junta Rectora en acord plenari
i a proposta dels diferents partits polítics, coalicions, federacions o agrupacions amb
representació a l'Ajuntament. Els llocs a cobrir s'atribuiran a cadascun d'aquests
seguint el procediment previst a l'article 163,1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
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Junio, Régimen Electoral General. Aquest criteri de proporcionalitat podrà ser
corregit per garantir una major representació dels grups minoritaris.»
Els representants municipals en les Mancomunitats seran vuit, inclòs l'alcalde.»
Atès que l'article 8 dels esmentats Estatuts estableix que després de la celebració d'Eleccions
Socials, i dins del termini previst per la llei per a la designació de representants en òrgans
col·lectius, els Ajuntaments nomenaran els representants del municipi davant la
Mancomunitat, havent de comunicar el seu resultat.
El termini per a la designació de representants en òrgans col·legiats és de 30 dies (Article 8
del Reglament Orgànic Municipal).
Atès que l'acord s'ha d'adoptar per majoria simple dels membres presents, ja que que no es
troba inclòs dintre de les matèries que d'acord amb l'article 47.2 de la LBRL i 104 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, per les quals es requereix majoria absoluta.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa
al Ple de l'Ajuntament,l'adopció del següents
A C O R D S:
Primer.- Designar als senyors/senyores:
1 - RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ (Alcaldessa)
2 - MIQUEL ÀNGEL DÍAZ NARANJO
3 - JORDI TORT I REINA
4 - GERMÁN BARRENA CASERO
5 - CARLOS GARCÍA AJENJO
6 - ANDREU PÉREZ I LORITE
7 - MIGUEL HERRERA DÍAZ
8- MÓNICA PARÉS CENTENO
Regidors/Regidores d'aquest Ajuntament de Gavà, com a representants municipals a
l'Assemblea de la Mancomunitat de Can Sellarés, d'acord amb allò que preveu l'article 7 dels
seus Estatuts.
Segon.- Comunicar el present acord als/les regidor/es afectats/des i a Mancomunitat de Can
Sellarés pel seu coneixement i als efectes corresponents.
L’acord va ser adoptat per setze (16) vots a favor (8 PSC, 4 C’s, 2 PP i 2 CiU), tres (3) en
contra (ERC) i dues (2) abstencions (GSSP), donant-se per tant el vot favorable de la majoria
simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en
aquest moment– a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 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.
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Va intervenir el sr. Miguel-Ángel Ibáñez, regidor del grup municipal de C’s, per
dir que, com que era la primera vegada que la formació política que representava
havia obtingut representació a la Mancomunitat de Can Sellarés el seu vot seria
favorable.

10 - DESIGNACIÓ REPRESENTANT AL CONSORCI
LINGÜÍSTICA

DE NORMALITZACIÓ

Antecedents:
1.- L'Ajuntament de Gavà, és membre del Consorci de Normalització Lingüística que té per
finalitat fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana.
2.- El dia 24 de maig de 2015 es van celebrar eleccions locals i el dia 13 de juny es va
celebrar el Ple de constitució de la Corporació i elecció de l'alcaldessa, per la qual cosa es
necessari, dintre del procés d'organització del nou mandat municipal 2015-2019 fer la nova
designació de la persona que, en representació de l'Ajuntament de Gavà, ha de participar en
els òrgans de govern de l'esmentat consorci, atès que no hi ha cap norma legal que estableixi
que la designació del representant correspon al Ple, ni tant sòl els seus estatuts. .
Fonaments de Dret:
Primer.- L'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local,
reconeix a les entitats locals el dret de constituir consorcis amb altres administracions
públiques per a fines d'interès comú.
Tercer.- L'article 7.1 dels Estatuts del Consorci de Normalització Lingüística, aprovats per
acord del Consell Executiu de la Generalitat en data 3 i 11 d'octubre de 1988, estableix que al
Ple del Consorci cada entitat tindrà un vot, es a dir un representant.
Tercer.- L'article 21 1 b) de la LRBL estableix que correspon a l'alcalde/ssa la representació
de l'Ajuntament, atribució que, segons el punt 3 de l'esmentat article és delegable.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent
A C O R D:
Designar al Sr. MIQUEL-ÀNGEL DÍAZ NARANJO, tinent d’Alcalde i President de
l'Àmbit de Benestar i Acció Social d’aquest Ajuntament, com a representant de la Corporació
en el plenari del Consorci per a la Normalització Lingüística.
L’acord va ser adoptat per deu (10) vots a favor (8 PSC i 2 CiU), set (7) en contra (4 C’s i 3
ERC) i quatre (4) abstencions (2 GSSP i 2 PP), donant-se per tant el vot favorable de la
majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –
en aquest moment– a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 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.
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---------Després de l’exposició del punt que va realitzar el sr. Miquel-Àngel Díaz, tinent
d’alcalde de l’equip de govern, va prendre la paraula el sr. Miguel-Ángel Ibáñez,
regidor del grup municipal de C’s, per dir que el seu posicionament era contrari a
l’aprovació de l’acord. Va matisar que, en cap cas estaven en contra de la
designació de la persona --a qui consideraven un correcte representant-- sinó més
aviat perquè consideraven que a aquestes alçades no tindrien que estar dins d’un
Consorci de Normalització Lingüística quan les enquestes de la pròpia Generalitat
donaven un índex de coneixement del català bastant superior al 90%.

11 - ELECCIÓ REPRESENTANTS A LA FUNDACIÓ CAVIGA
Relació de fets
L'Ajuntament de Gavà, és membre de la Fundació Privada CAVIGA, que té per finalitat la
promoció i el foment de la integració laboral i social de les persones adultes amb disminució
psíquica.
El dia 24 de maig de 2015 es van celebrar eleccions locals i el dia 13 de juny es va celebrar
el Ple de constitució de la Corporació i elecció de l'alcaldessa, per la qual cosa es necessari,
dintre del procés d'organització de nou nandat municipal 2015-2019 fer el nou nomenament
de representants de l'Ajuntament de Gavà a la Fundació Privada CAVIGA.
Atès que l'article 14 dels seus estatuts estableix que cada institució pública que forma part
de la fundació nomenaran un representant i un substitut, per acord dels seus òrgans
competents i de conformitat amb la legislació aplicable.
Atès que l'article 8 del Reglament Orgànic Municipal estableix que:
«Dintre dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l'alcalde o alcaldessa
convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que calgui a
fi de dictar resolucions sobre el punt següent:
......
c) Nomenaments de representants de la Corporació en òrgan col·legiats, que siguin
competència del Ple.»
Atès que aquest acord s'ha d'adoptar per majoria simple dels membres presents, ja que no es
troba inclòs dintre de les matèries que d'acord amb l'article 47.2 de la LBRL i 104 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, per les quals es requereix majoria absoluta.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- Designar al Sr. Sr. MIQUEL-ÀNGEL DÍAZ NARANJO, tinent d’Alcalde i
President de l'Àmbit de Benestar i Acció Social d’aquest Ajuntament, com a
representant de la Corporació en el Patronat de la Fundació Privada CAVIGA per exercir en
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el seu nom les funcions de patró, i al Sr. GERMAN BARRENA CASERO, regidor de
Cultura, Esports i mediació, com a substitut.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i als Ajuntaments
de Castelldefels i Viladecans pel seu coneixements i efectes corresponents
L’acord va ser adoptat per deu (10) vots a favor (8 PSC i 2 CiU), tres (3) en contra (ERC) i
vuit (8) abstencions (4 C’s, 2 GSSP i 2 PP), donant-se per tant el vot favorable de la majoria
simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –en
aquest moment– a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 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.

12 - CONSELLS
MUNICIPALS

D’ADMINISTRACIÓ

DE

LES

SOCIETATS

PRIVADES

12.1) - ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, com a tal i com a JUNTA GENERAL
de la Societat Privada Municipal GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.
(GTI,S.A.), relatiu al cessament i nou nomenament de Consell d’Administració, així
com a la formalització i execució de l’acord
PRIMER.- Disposar, d'acord amb el que disposa l’article 160.b) del Real Decret Legislatiu
1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, el
cessament de l'actual Consell d'Administració de la societat privada municipal
"Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A." (GTI, S.A.), que estava format per:
Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Sr. VÍCTOR CARNERO LÓPEZ
Sra. APOLONIA HERRERA ZAMORA
Sr. JOSÉ FRANCISCO OBISPO VALLECILLOS
Sr. FIDEL VÁZQUEZ ALARCÓN
Sra. SILVIA MUNTANÉ BESOLÍ
Sr. JUAN-JOSÉ HERNÁNDEZ COLMENA
Sr. JAVIER GARCÍA GALCERÁN
Sr. SERGIO ENGLI IZQUIERDO
Sr. JOSEP CAMPMANY I GUILLOT
Sr. ANTONI RAFANELL I AMAT
SEGON.- Mantenir en onze (11) el nombre de membres del Consell d'Administració, a
l'empara d'allò que estableix l'art. 9 dels Estatuts de la Societat.
TERCER.- Nomenar –o reelegir si s’escau-- per a constituir el nou Consell
d'Administració a les persones següents:
Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Sr. MIQUEL ÀNGEL DIAZ NARANJO
Sra. ROSA MARIA FERNÁNDEZ
Sr. JORDI TORT I REINA
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Sr. FIDEL VÁZQUEZ ALARCÓN
Sra. SÍLVIA MUNTANÉ BESOLÍ
Sr. JOSÉ GARCÍA GARCÍA
Sr. JOSEP CAMPMANY I GUILLOT
Sra. VERÓNICA BORJA MILLA
Sra. MÓNICA PARÉS CENTENO
Sr. ANTONI RAFANELL I AMAT
Els nomenaments es fan pel termini de 5 anys a comptar des del dia d'avui. La separació
podrà ser acordada en qualsevol moment per la Junta General (Ajuntament en Ple). Els
Consellers que siguin membres de la Corporació Municipal cessaran també quan cessin en
ella.
Els nomenaments hauran d'ésser acceptats pels interessats, mitjançant compareixença
davant el Secretari de l'Ajuntament en la qual hauran de constar les dades personals
necessàries per a la inscripció del nomenament en el Registre Mercantil, i --a més-- la
declaració de què no estan sotmesos a cap dels supòsits de prohibició establerts en l'Art.
213 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Societats de Capital, ni a cap classe d'incompatibilitat, en especial les de la Ley
12/1995, de 11 de mayo.
QUART. Continua en el seu càrrec de secretari del Consell d'Administració (no
Conseller), i per delegació del secretari de l'Ajuntament, el Sr. Juan-José Bernal Cid.
CINQUÈ.- En tant es reuneix el nou Consell d'Administració i es designen els càrrecs dintre
del mateix, continuarà en funcions de Presidenta, l’Alcaldessa, sra. RAQUEL SÁNCHEZ
JIMÉNEZ. A aquest, a més a més del Secretari del Consell conforme l'art. 108.1 i
109,1,a) del Reglamento del Registro Mercantil, se'ls faculta --de manera indistinta i
expressa-- per a procedir a la formalització, protocolització si s'escau, inscripció en el
Registre Mercantil, execució dels acords adoptats per la Junta (Ple de l'Ajuntament), i, si
també s'escau, per poder completar-los, interpretar-los i subsanar-los per tal d’assolir la
inscripció a l’esmentat Registre.
L’acord va ser adoptat per catorze (14) vots a favor (8 PSC, 4 C’s i 2 CiU), cinc (5) en contra
(3 ERC i 2 GSSP) i dues (2) abstencions (PP), donant-se per tant el vot favorable de la
majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –
en aquest moment– a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 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.
---------12.2) - ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, com a tal i com a JUNTA GENERAL
de la Societat Privada Municipal PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, SA.
(PRESEC, SA.), relatiu al cessament i nou nomenament de Consell d’Administració,
així com a la formalització i execució de l’acord
PRIMER.- Disposar, d'acord amb el que disposa l’article 160.b) del Real Decret Legislatiu
1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital , el
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cessament de l'actual Consell d'Administració de la societat privada municipal "Prestació
de Serveis al Ciutadà, S.A." (PRESEC, S.A.), que estava format per:
Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Sr. JOSÉ FRANCISCO OBISPO VALLECILLOS
Sr. LUÍS IGLESIAS TORO
Sr. JOSÉ MANUEL VARA PINDADO
Sr. FERNANDO PEÑA GONZÁLEZ-PIÑERO
Sr. JAVIER GARCÍA GALCERÁN
Sr. JUAN-JOSÉ HERNÁNDEZ COLMENA
Sr. FRANCISCO GONZÁLEZ BARGUILLA
Sr. SANTIAGO MAYOR HURTADO
Sr. SERGIO ENGLI IZQUIERDO
Sr. JORDI JIMÉNEZ HORCAJADAS
SEGON.- Mantenir en onze (11) el nombre de membres del Consell d'Administració, a
l'empara d'allò que estableix l'art. 9 dels Estatuts de la Societat.
TERCER.- Nomenar –o reelegir si s’escau-- per a constituir el nou Consell
d'Administració a les persones següents:
Sra. RAQUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Sr. MIQUEL ÀNGEL DIAZ NARANJO
Sra. ROSA MARIA FERNÁNDEZ LABELLA
Sr. GEMMA BADIA CEQUIER
Sr. JOSÉ MANUEL VARA PINDADO
Sr. LUIS ALBERTO GUITART HIDALGO
Sr. FRANCISCO GONZÁLEZ BARGUILLA
Sr. MIQUEL ROSELLÓ I LASHERAS
Sr. MIGUEL HERRERA DÍAZ
Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO
Sr. SANTIAGO MAYOR HURTADO
Els nomenaments es fan pel termini de 5 anys a comptar des del dia d'avui. La separació
podrà ser acordada en qualsevol moment per la Junta General (Ajuntament en Ple). Els
Consellers que siguin membres de la Corporació Municipal cessaran també quan cessin en
ella.
Els nomenaments hauran d'ésser acceptats pels interessats, mitjançant compareixença
davant el Secretari de l'Ajuntament en la qual hauran de constar les dades personals
necessàries per a la inscripció del nomenament en el Registre Mercantil, i --a més-- la
declaració de què no estan sotmesos a cap dels supòsits de prohibició establerts en l'Art.
213 del Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Societats de Capital, ni a cap classe d'incompatibilitat, en especial les de la Ley
12/1995, de 11 de mayo.
QUART.- Continua en el seu càrrec de secretari del Consell d'Administració (no
Conseller), i per delegació del secretari de l'Ajuntament, el Sr. Joaquim García Lorca.
CINQUÈ.- En tant es reuneix el nou Consell d'Administració i es designen els càrrecs dintre
del mateix, continuarà en funcions de Presidenta, l’Alcaldessa, sra. RAQUEL SÁNCHEZ
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JIMÉNEZ. A aquest, a més a més del Secretari del Consell conforme l'art. 108.1 i
109,1,a) del Reglamento del Registro Mercantil, se'ls faculta --de manera indistinta i
expressa-- per a procedir a la formalització, protocolització si s'escau, inscripció en el
Registre Mercantil, execució dels acords adoptats per la Junta (Ple de l'Ajuntament), i, si
també s'escau, per poder completar-los, interpretar-los i subsanar-los per tal d’assolir la
inscripció a l’esmentat Registre.
L’acord va ser adoptat per catorze (14) vots a favor (8 PSC, 4 C’s i 2 CiU), cinc (5) en contra
(3 ERC i 2 GSSP) i dues (2) abstencions (PP), donant-se per tant el vot favorable de la
majoria simple (més vots afirmatius que negatius) dels membres de la Corporació presents –
en aquest moment– a la sessió (21), quòrum que, amb caràcter general, exigeix l'art. 47.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, i l’art. 114.1 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.
---------Un cop feta l’exposició del punt per part del sr. Miquel-Àngel Díaz, tinent
d’alcalde de l’equip de govern, va prendre la paraula el sr. Albert Massana,
regidor de la formació política d’ERC, per dir que votarien en contra de
l’aprovació de l’acord pels mateixos motius que havien manifestat amb
anterioritat. En aquest sentit, considerava que la proposta de representants als
consells d’administració de les empreses privades municipals que feia l’equip
de govern no respectava les proporcions de cada grup dins la pluralitat del
plenari i, per tant, creia que es desvirtuava la voluntat de la ciutadania.
D’altra banda, va recordar que els representants del grup municipal d’ERC
havien votat en contra de totes les propostes que el govern municipal havia
portat al Ple. Amb tot i això, la voluntat d’ERC era transformar el plenari en un
lloc de debat real. Per aquest motiu, mantenia la ma estesa tant a l’equip de
govern, com a la resta de grups, per tal d’arribar a acords.
Va afegí que el seu vot no el donarien de franc i que tampoc el canviarien per un
càrrec o una cadira perquè el que volien era negociar el futur de la ciutat, tot
esperant que l’equip de govern fes ofertes de més substància, calat i
importància.

En el torn del grup municipal de C’s, el sr. Miguel-Ángel Ibáñez, considerava
que quan es nomenava un conseller en una empresa es feia sota un criteri de
bona gestió i no pas un criteri polític, de manera que es nomenava a un gestor
que ajudés a gestionar de manera correcta l’empresa. Per això, li hagués agradat
que s’hagués ampliat el ventall i no hi hagués majoria absoluta del govern
municipal en els consells d’administració de les empreses municipals. Malgrat
tot, reconeixia que s’havia obert el camí i, la formació política que representava,
per primer cop tenia representació a ambdues empreses municipals.

Va tornar a intervenir el sr. Miquel-Àngel Díaz, qui va voler agrair el to dels
diferents grups municipals amb els que havien mantingut converses al llarg dels
darrers dies.
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En relació als diferents posicionaments que es tenien sobre l’acord de
retribucions va dir que l’esforç municipal era patent ja que la retribució de
l’alcaldessa s’ha reduït en un 20%, el sou del consistori prop d’un 12% i
respecte del personal eventual el descens havia estat d’un 18%, recordant que
anteriorment ja havien estat congelats els sous per decisió voluntària de l’equip
de govern.
Respecte als comentaris d’oferiment de diàleg del sr. Massana, pensava que
s’havia avançat força en la línia de converses entre els diferents grups polítics
però creia que no sempre es podia arribar a una entesa amb la totalitat de les
formacions polítiques respecte de tots els assumptes que es portaven al Ple.
Pel concloure, va adreçar-se al sr. Ibáñez, a qui va agrair la voluntat de cercar
punts d’acord ressaltant la intencionalitat del govern municipal en avançar en
polítiques d’austeritat.
----------

Esgotats els assumptes a discutir, la sra. alcaldessa-presidenta dóna per acabada la sessió
essent les divuit hores, trenta-un minuts, de la qual cosa i del que s’hi ha dit, jo el secretari en
dono fe.
L’alcaldessa
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El secretari
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