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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 22 DE JUNY DE 2011. 
 
 
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 22 de juny de 2011, a 
les 18.00 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset, assistits pel 
Secretari–Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, de conformitat amb l’art 
38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, aprovat pel 
Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, concorren els regidors electes següents:  
 
 

1. Sra. Núria Figueras Tuset 
2. Sr. José Maria Acosta Fajardo. 
3. Sr. Jordi Guasch Bea. 
4. Sr. Joan Coll Molero. 
5. Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll. 
6. Sr. Avelino Menéndez Suárez. 
7. Sra. Maria Dolores Medina Donaire. 
8. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero, que s’incorpora a la sessió a les 18.10 hores. 
9. Sr. Jorge Santalla Montes. 
10. Sr. Jerónimo Merino Iglesias, 

 
 
És troba absent per motius justificants: 

11. Sr. Lluís Inglada Jané. 
 
 
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat 
oportunament convocada per aquest dia i hora. 
 

 
Acte seguit es passa a tractar el següent. 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA 
CORPORACIÓ DUTA A TERME EL DIA 11 DE JUNY DE 2011, C/11/109. 

 
2. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I 

DONAR COMPTE DELS PORTAVEUS, C/11/120. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DEL PLE MUNICIPAL, C/11/120. 

 
4. APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE LA 

PERIODICITAT DE SESSIONS DE LA MATEIXA, C/11/120. 
 

5. DONAR COMPTE DELS REGIDORS QUE INTEGREN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
C/11/120. 

 
6. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DEL NOMENAMENT DEL 

TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT, C/11/120. 
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7. DONAR COMPTE DEL DECRET DELEGANT COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA EN LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL, C/11/120. 
 

8. APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL, C/11/120. 

 
9. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, C/11/120.  

 
10. APROVACIÓ DE NOMENAMENT DEL TRESORER, C/11/120. 

 
11. APROVACIÓ DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN 

ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT, 
C/11/120. 

 
12. RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES DE LA CORPORACIÓ, C/11/120. 

 
13. DONAR COMPTE DEL DECRET DE CREACIÓ DE REGIDORIES/SERVEIS I 

NOMENAMENT DELS TITULARS, C/11/120. 
 

14. DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT D’ALCALDIES DE BARRI, 
C/11/120 

 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA 
CORPORACIÓ DUTA A TERME EL DIA 11 DE JUNY DE 2011, C/11/109. 

 
 
Intervencions:  
 
Sr. Santalla: vol afegir que va oferir un adhesiu a la Sra. Alcaldessa de “no fem el Cim”. 
L’Alcaldessa està d’acord, afirmant que no va acceptar adhesiu perquè mai l’havia portat en cap 
Ple.   
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
següent resultat: 

� Vots a favor:  5 del grup CiU, 1 del grup PP i 3 del grup PSC 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 

2. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I 
DONAR COMPTE DELS PORTAVEUS, C/11/120. 

 
 
Atès que en data 14 de juny de 2011 (RE 2406) s’ha presentat per part de CIU petició per 
constituir-se com a grup polític, en data 14 de juny de 2011 (RE 2412) s’ha presentat per part de 
ICV petició per constituir-se com a grup polític, en data 15 de juny de 2011 (RE 2436) s’ha 
presentat per part de PP petició per constituir-se com a grup polític, i en data 17 de juny de 2011 
(RE 2486), s’ha presentat per part de PSC petició per constituir-se com a grup polític 
 
Atès que el grup polític de CIU ha designat com a portaveu al Sr. Jordi Guasch Bea, el grup polític 
ICV ha designat com a portaveu al Sr. Lluís Inglada Jané, el grup polític PP ha designat com a 
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portaveu al Sr. Jerónimo Merino Iglesias i el grup PSC ha designat portaveu al Sr. Avelino 
Menéndez Suárez. 
 
De conformitat  amb allò que s’estableix en els articles 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local, 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 23 a 29 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les Entitats Locals, Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al 
Presidente y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Corporación 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación. En el mismo escrito de 
constitución se hará constar la designación de portavoz del grupo, pudiendo designarse también suplentes. 

 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals següents: 
 

- CIU actuant com a portaveu el regidor Sr. Jordi Guasch Bea. 
- ICV actuant com a portaveu el regidor Sr. Lluis Inglada Jané. 
- PP actuant com a portaveu el Sr. Jerónimo Merino Iglesias. 
- PSC actuant com a portaveu el Sr. Avelino Menéndez Suárez i com a suplent la Sra. Maria 

Dolores Medina Donaire. 
 
 
Intervencions:  
 
No es realitzen. 
 
S’ha donat compte. 
 
 

3. APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DEL PLE MUNICIPAL, C/11/120. 
 
 
L’article 46.2 de la llei 7/85 , de 2 d’abril, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 
l’art. 78 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals precisen que els Ajuntaments podran 
establir el règim de sessions ordinàries, assenyalant igualment el dia i l’hora de celebració.  
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
 
ÚNIC.- Fixar com a dies per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple, el tercer dijous de 
cada mes imparell a les 20.00 hores, i si fos festiu, el primer dia feiner. 
 
Intervencions: 
 
No es realitzen 
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
següent resultat: 

� Vots a favor:  5 del grup CiU, 1 del grup PP i 3 del grup PSC 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
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4. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE LA 
PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA MATEIXA, C/11/120. 

 
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir 
en sessió pública el dia 11 de juny. 
Cal establir l’estructura de la nova corporació, així com els òrgans en els quals es basarà el seu 
funcionament, i en particular, constituir la Junta de Govern Local. 
La creació de la Junta de Govern Local es fonamenta en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, que regula la potestat d’autoorganització, en relació 
amb els articles 20.1.b) de la mateixa Llei i 48.1.b) 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. 
 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada pels membres nomenats 
per l’Alcaldia. 
 
SEGOON.- La periodicitat de la sessions és setmanal, i les sessions tindran lloc els dijous no 
festius, a les 17.00 hores, a la sala Juntes de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La 
periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan 
la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per 
obtenir una millor gestió en els assumptes municipals. 
 
TERCER.- Les competències de la Junta de Govern Local seran les que se li atribueixin per 
delegació de l’Alcaldia i del Ple de la corporació. En tot cas, li correspon l’assistència a l’Alcaldia en 
l’exercici de les seves atribucions. 
 
 
Intervencions: 
 
Sra. Alcaldessa: abans es feien cada quinze dies, ara en venen fent cada setmana, per donar més 
celeritat a les peticions dels veïns. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
següent resultat: 

� Vots a favor:  5 del grup CiU, 1 del grup PP i 3 del grup PSC 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 
 
 

5. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D/11/130 DE 16 DE JUNY DE 2011 DE 
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, C/11/120. 

 
Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació, en sessió pública l’11 de juny de 2011, i en 
virtut de la potestat d’autoorganització, procedeix a la designació dels membres que han d’integrar 
la Junta de Govern Local. 
 
A l’empara d’allò que disposen l’article 23.1 i 2  de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les  
bases de règim local, art. 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i art. 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
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de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens 
locals. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa 
abans esmentada; 
 
RESOLC : 
 
PRIMER.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament, els regidors 
següents: 
 

1. Presidenta: Sra. Núria Figueras Tuset. 
2.  Vocals: 

- Sr. Josep Maria Acosta Fajardo.  
- Sr. Joan Coll Molero. 
- Sr. Jerónimo Merino Iglesias. 

 
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució, en la sessió extraordinària prevista a l’article 38 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
TERCER.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província d’acord amb allò que disposa l’art. 46 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de 
l’endemà de la seva signatura. 
 
QUART.- Comunicar aquesta resolució als interessats. 
 
 
Intervencions:  
 
No es realitzen. 
 
S’ha donat compte. 
 
Diligència del Secretari: per fer constar que la Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero s’incorpora a la 
sessió essent les 18.10 hores. 
 
 

6. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D/11/129 DE 16 DE JUNY DE 2011 DE 
NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT, C/11/120. 

 
 
Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació, en sessió pública el 11 de juny de 2011, i 
en virtut de la potestat d’autoorganització, procedeix a la designació dels Tinents d’Alcalde. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 35 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, els Tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament, i en 
atenció a garantir una continuïtat en les seves competències, aquesta alcaldia a l’empara d’allò que 
disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
51.2 de Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i  46.1 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa 
abans esmentada; 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Nomenar Primer Tinent d’Alcalde d’aquest Ajuntament, al Regidor Sr. Josep Maria 
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Acosta Fajardo. 
 
SEGON.- Nomenar Segon Tinent d’Alcalde d’aquest Ajuntament, al Regidor Sr. Jerónimo Merino 
Iglesias 
 
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució, a la sessió extraordinària prevista a l’article 38 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
QUART.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província d’acord amb allò que disposa l’art. 46 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de 
l’endemà  de la seva signatura. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució als interessats. 
 
Intervencions:  
 
No es realitzen. 
 
S’ha donat compte. 
 
 

7. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D/11/131 DE 16 DE JUNY DE 2011 DE 
DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
C/11/120. 

 
 
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir 
en sessió pública el dia 11 de juny. 
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels 
assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions a la Junta de Govern 
Local. 
 
De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici 
de les atribucions pròpies en la Junta de Govern Local i, en els municipis on aquesta no fos 
constituïda, en els tinents d’alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin 
efectuar. Tot això llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la 
Llei 30/1992,  de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC: 
 
PRIMER.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions en 
les matèries següents: 
 
TITULAR DE LA 
COMPETÈNCIA 

ÒRGAN EN QUI 
ES DELEGA 

ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE 

Alcaldia 
 

Junta de Govern 
Local 

Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i 
les obres municipals. 

21.1.d) 
LRBRL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Desenvolupar la gestió econòmica d’acord 
amb el pressupost aprovat i disposar 
despeses dins del límit de la seva 
competència. 
 
Operacions de Tresoreria quan l’import 
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Alcaldia 
 

Junta de Govern 
Local 

acumulat de les operacions vives en cada 
moment no superin el 15 per 100 dels 
ingressos liquidats en l’exercici anterior. 
 
Ordenar pagaments i rendir comptes. 
 
(Tot això de conformitat amb el Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova 
el Text refós de la Llei d’hisendes locals.) 

 
21.1.f) 
LRBRL 

 
 
 

Alcaldia 
 

 
 
 

Junta de Govern 
Local 

 
Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el 
pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, 
aprovar les bases de les proves per a la 
selecció de personal i per als concursos de 
provisió de llocs de treball i distribuir les 
retribucions complementàries que no siguin 
fixes ni periòdiques. 

 
21.1.g) 
LRBRL 

 
 
 

Alcaldia 
 

 
 

Junta de Govern 
Local 

 
Aprovar els instruments de planejament de 
desenvolupament del planejament general 
quan no estigui expressament atribuïda al 
Ple la competència, així com la dels 
instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d’urbanització. 

 
 

21.1.j) 
LRBRL 

 
 

Alcaldia 
 

 
 

Junta de Govern 
Local 

 
Sancionar les faltes de desobediència a la 
seva autoritat o per infracció de les 
ordenances municipals, exceptuant els 
casos en què aquesta facultat estigui 
atribuïda a altres òrgans (sempre que no 
comportin separació del servei dels 
funcionaris i acomiadament del personal 
laboral). 

 
 

21.1 n) 
LRBRL 
 

 
Alcaldia 
 

 
Junta de Govern 

Local 

 
L’aprovació dels projectes d’obres i de 
serveis quan sigui competent per a la 
contractació o concessió i estigui previst en 
el pressupost. 

 
21.1.o) 
LRBRL 

 
 

 
 
 

Alcaldia 
 

 
 
 
 

Junta de Govern 
Local 

Les competències com a òrgan de 
contractació respecte dels contractes 
d'obres, de subministrament, de serveis, de 
gestió de serveis públics, els contractes 
administratius especials, i els contractes 
privats quan el seu import no superi el 10 
per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia 
de sis milions d'euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no 
sigui superior a quatre anys, sempre que 
l'import acumulat de totes les seves 
anualitats no superi ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 

 
DA 2a 
LCSP 
 

 
Alcaldia 

 
Junta de Govern 

 
L’adjudicació de concessions sobre bens de 
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 Local la entitat local i l’adquisició de bens 
immobles y drets subjectes a la legislació 
patrimonial quan el seu valor no superi el 
10 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost ni l’import de tres milions 
d’euros, així com l’alienació de patrimoni, 
quan el seu valor no superi el percentatge ni 
la quantia indicada.  
 

 
DA 2a 
LCSP 
 

 
Alcaldia 
 

 
Junta de Govern 

Local 

Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials 
ho atribueixin expressament al Ple o a la 
Junta de Govern Local.  
 

 
21.1.q) 
LRBRL 

 
Alcaldia 
 

 
Junta de Govern 

Local 

Ordenar la publicació i l’execució dels acords 
municipals i fer-los complir. 
 

 
21.1.r) 
LRBRL 

 
 
 
SEGON.- L’eficàcia d’aquesta Resolució, quant a les delegacions específiques, resta condicionada a 
l’acceptació per l’òrgan delegat. Si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació 
de l’acord, l’òrgan delegat no fa cap manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació 
s’entén acceptada. 
 
TERCER.- La delegació serà eficaç des de l’endemà de la data de la Resolució. 
 
QUART.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï, i fer la 
pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del corresponent edicte, d’acord 
amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Intervencions:  
 
No es realitzen. 
 
S’ha donat compte. 
 
 

8. APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. C/11/120. 

 
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir 
en sessió pública el dia 11 de juny. 
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels 
assumptes municipals, es considera operativa la delegació d’atribucions del Ple de la corporació en 
la Junta de Govern Local . 
De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim  
local i normativa concordant, el Ple de la corporació pot delegar l’exercici de les atribucions pròpies 
a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, sempre que no es trobin entre aquelles matèries 
indelegables previstes als articles 22.4 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 
Es proposa al Ple l’adopció del acord següent: 
 
PRIMER.- Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions en 
les matèries següents: 
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TITULAR 
COMPETÈNCIA 

ÒRGAN EN QUI 
ES DELEGA 

ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE 

 
 

Ple 

 
Junta de Govern 

Local 

 
L’exercici de les accions judicials i 
administratives i la defensa de la 
corporació en matèries de 
competència plenària. 

 
22.2.j) 
LRBRL 

 
Ple 

 
Junta de Govern 

Local 

 
La declaració de lesivitat dels actes de 
l’Ajuntament.  

 
22.2.k) 
LRBRL 

 
 

 
 
 
 
Ple 

 
 
 
 

Junta de Govern 
Local 

 
Les operacions de crèdit de quantia 
acumulada dins de cada exercici 
econòmic superior al 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost. 
 
Les operacions de tresoreria, que li 
correspondran quan l’import acumulat 
de les operacions vives en aquell 
moment superin el 15 per 100 dels 
ingressos corrents liquidats en 
l’exercici anterior, de conformitat amb 
el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, que aprova el Text refós de 
la Llei d’hisendes locals. 

 
 
 
 

22.2.m) 
LRBRL 

 
 
 
 
 
 

Ple 

 
 
 
 
 
 
Junta de Govern 

Local 

 
Les contractacions i concessions de 
tota classe quan el seu import superi 
el 10 per 100 dels recursos ordinaris 
del pressupost i, en qualsevol cas, els 
6.000.000 €, així com els contractes i 
les concessions plurianuals, quan la 
seva durada sigui superior a quatre 
anys i els plurianuals de menor 
duració quan l’import acumulat de 
totes les anualitats superi el 
percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici i, en tot cas, quan 
sigui superior a la quantia 
assenyalada en aquesta lletra. 

 
 
 
 

DA 2a LCSP 

 
 
Ple 

 
 

Junta de Govern 
Local 

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

 
22.2.ñ) 
LRBRL 

 
 
 
 
 
Ple 

 
 
 
 

Junta de Govern 
Local 

 
L’adjudicació de concessions sobre els 
béns de la Corporació i l’adquisició de 
béns immobles i drets subjectes a la 
legislació patrimonial així com 
l’alienació del patrimoni quan no 
estiguin atribuïdes a l’Alcalde o 
President, i dels béns declarats de 

 
 
 

DA 2a LCSP 
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valor històric o artístic qualsevol que 
sigui el seu valor. 

Ple Junta de Govern 
Local 

El reconeixement i autorització de 
compatibilitats. 

 
Art. 14 
L53/84, art. 
333 i 344 
D214/90, i 
22.2q) 
LRBRL 
 
 
 

 
Ple 
 
 
 

Junta de Govern 
Local  

Establiment o modificació de preus 
públics 

Art. 47 RDL 
2/2004 

     
 
 
SEGON.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord. 
 
TERCER.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Menéndez: estamos de acuerdo. Queremos disponer de la información a tiempo normal. 
Recibimos las actas de la Junta de Gobierno Local cada dos meses. 
 
Sra. Alcaldessa: prenem nota, s’intentarà, però pensi que ara fem plens cada dos mesos i abans 
cada tres. Intentarem agilitzar-ho. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
següent resultat: 

� Vots a favor:  5 del grup CiU, 1 del grup PP i 4 del grup PSC 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 
 

9. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, C/11/120. 
 
 
De conformitat amb allò que preveu l’art.116 i 20.3 de la llei 7/85 Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’art. 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa la creació i composició de la Comissió 
Especial de Comptes. 
 
Es proposa al Ple, l’adopció del següent acord: 
 
 La composició serà la següent: 
  

1. Presidenta: Sra. Núria Figueras Tuset   CIU 
2. Vocals: 

• Sr. Joan Coll Molero    CIU 
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• Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero  PSC 
• Sr. Lluís Inglada Jané    ICV 
• Sr. Jerónimo  Merino Iglesias   PP 
 

Intervencions: 
 
No es realitzen. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
següent resultat: 

� Vots a favor:  5 del grup CiU, 1 del grup PP i 4 del grup PSC 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 
 

10. APROVAR, SI S’ESCAU, EL NOMENAMENT DEL SR. JOAN COLL MOLERO COM A 
TRESORER MUNICIPAL I TRESORER DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL 
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS C/11/120. 

 
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir 
en sessió pública el dia 11 de juny. 
 
L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a funcionaris amb 
habilitació de caràcter nacional disposa que la tresoreria de les Corporació amb secretaria de 
tercera es podrà encomanar a un membre de la Corporació o a un funcionari de la mateix. En el 
mateix sentit és manifesta del  Disposició  transitòria primera de Decret  195/2008, de 7 d'octubre, 
pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació 
de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya que ho fa extensible a les de classe segona. 
 
El derogat article 164.2 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, establia que és obligatori 
constituir fiança tant si el tresorer és personal funcionari d’habilitació de caràcter nacional, personal 
funcionari sense habilitació o membre de la corporació.  
 
L’encara vigent Ordre de 16 de juliol de 1963, que regula el règim de les dipositaries no servides 
per funcionaris del cos nacional, estableix que l’aval a constituir és del 4% al 6% del pressupost. 
No obstant la regla 80 de l’esmentada Ordre estableix que si la corporació optés per encomanar les 
funcions de dipositari a un dels seus membres electius, podrà rellevar-lo de l’obligació de prestar 
fiança. En aquest cas, en l’acord de designació s’ha de fer constar expressament que els restants 
membres electius seran responsables solidàriament del resultat de la gestió. 
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Nomenar al Sr. Joan Coll Molero, Tresorer Municipal. 
 
SEGON.- Nomenar al Sr. Joan Coll Molero, Tresorer de l’Organisme Autònom Local Fundació Josep 
Cañas. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. Joan Coll Molero. 
 
 
 
Intervencions: 
 
No es realitzen. 
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Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
següent resultat: 

� Vots a favor:  5 del grup CiU, 1 del grup PP. 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 4 del grup PSC 
 

Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 
 

11. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES 
ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT, 
C/11/120. 

 
Es proposa el nomenament dels representants de la corporació a favor dels regidors i davant dels 
Organismes i Entitats que s’indiquen: 
 
Consell Escolar del Col·legi públic.     Sr. Joan Coll Molero. 
 
Entitat Urbanística de Conservació 
de Casa Roja       Sr. Joan Coll Molero. 
 
Fons de Cooperació Local     Sr. Joan Coll Molero. 
   
 
Junta de Compensació de El Poet              Sr. Jordi Guasch Bea. 
        Sr. Jerónimo Merino Iglesias. 
 
Mancomunitat de l’Albornar      Sra. Núria Figueras Tuset 
        Sr. Jordi Guasch Bea. 
        Sr. Jerónimo Merino Iglesias. 
 
Consorci Universitari Baix Penedès    Sr. Joan Coll Molero. 
 
Consorci Hospitalari de Catalunya    Sr. Joana Josepa Fernàndez Coll. 
 
 
Fundació Angels Garriga     Sra. Núria Figueras Tuset. 
 
Localret        Sr. Jordi Guasch Bea. 
 
Consorci de comunicació Local     Sr. Jordi Guasch Bea. 
 
Fundació Josep Cañas    Presidenta: Sra. Núria Figueras Tuset. 
      Vicepresident: Sr. Josep Maria Acosta Fajardo. 
        Sr. Joan Coll Molero. 
        Sra. Maria Dolores Medina Donaire 
        Sr. Lluís Inglada Jané. 
        Sr. Jerónimo Merino Iglesias. 
 
Consell Administració de la Societat Municipal  
“Promocions i Serveis Banyeres del Penedès SLM   Presidenta: Sra. Núria Figueras Tuset 
        Sr. Joan Coll Molero. 
        Sr. Jerónimo Merino Iglesias 
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Intervencions: 
 
Sr. Menéndez: no se nos ha tenido en cuenta. Falta la Entidad Urbanística de Conservación de 
Boscos. 
Sra. Alcaldessa: hem acordat amb el Sr. Jerónimo Merino que abans dels plens volem fer 
reunions amb tots els grups, al estil de les comissions informatives. Revisarem la EUC Boscos  
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
següent resultat: 

� Vots a favor:  5 del grup CiU, 1 del grup PP. 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 4 del grup PSC 
 

Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 

12. APROVAR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES DE LA CORPORACIÓ I 
LES INDEMNITZACIONS, C/11/120. 

 
Atès que es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics 
d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 75 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen el dret de 
percebre retribucions per a l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de 
dedicació d’exclusivitat o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el Ple de la 
Corporació. 
 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Establir el règim de dedicació dels següents càrrecs electes de la corporació; 
 

− La Sra. Núria Figueras Tuset, Alcaldessa d’aquesta Corporació, exercirà aquest càrrec amb 
dedicació parcial de 22,5 hores setmanals, i 15.918,28 € bruts anuals. 

 
− La Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll, regidora d’aquesta Corporació, exercirà aquest càrrec 

amb dedicació parcial de 10 hores, i 7.581 € bruts anuals. 
 

− El Sr. Jordi Guasch Bea, regidor d’aquesta Corporació, exercirà aquest càrrec amb 
dedicació parcial de 10 hores, i 7.581 € bruts anuals. 

 
 
SEGON.- Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i 
donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social. 
 
TERCER.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per 
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que tot seguit es detallen: 
 

• Ple 235 euros/sessió. 
• Junta de Govern 120 euros/ sessió. 
• Comissió especial de Comptes 235 euros/sessió. 
• Altres òrgans col·legiats 55 euros/sessió. 
• Consell Rector de la Fundació Cañas 30 euros/ sessió. 
• Assemblea General de la Mancomunitat de l’Albornar  120 € euros/ sessió. 
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Amb el límit anual de 7.581 € per als regidors amb responsabilitat amb àrees i de 1.339,50 € 
anuals per als regidors sense àrea. Això, sens perjudici dels límits establerts per a l’exercici 
pressupostari en curs. 
 
QUART.- Establir a favor dels Grups Polítics Municipals, una assignació econòmica de caràcter 
mensual que constarà de: 
 

• Component fix: 30 euros. 
• Component variable: 30 euros per regidor. 

 
Aquestes assignacions hauran d’aplicar-se per tal d’atendre despeses relacionades amb el 
funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la 
constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
 
Intervencions: 
 
Sra. Alcaldessa: totes les quantitats han quedat igual, tenint en compte la rebaixa del 5% que 
varem acordat el passat any. No volem penalitzar a ningú com han fet en d’altres llocs. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
següent resultat: 

� Vots a favor:  5 del grup CiU, 1 del grup PP i 4 del grup PSC 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 
 

Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 
 

13. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D/11/132 DE 16 DE JUNY DE 2011 DE 
CREACIÓ DE REGIDORIES/SERVEIS I NOMENAMENT DELS TITULARS LOCAL, 
C/11/120. 

 
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir 
en sessió pública el dia 11 de juny. 
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels 
assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions a la Junta de Govern 
Local. 
 
En aplicació de l’art 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals i l’art 122 del mateix text, 
correspon a l’Alcaldia efectuar les delegacions necessàries en ares a la configuració del cartipàs 
municipal. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- Crear les següents Regidories i Serveis, i nomenar els titulars següents: 
 

• GOVERNACIÓ, comprèn entre d’altres, el Servei de Vigilància Municipal, Protecció 
Civil i Personal) de CULTURA I FESTES: 

o Sra. Núria Figueras Tuset 
 

• ESPORTS, JOVENTUT I LLEURE: 
o Sr. Josep Maria Acosta Fajardo. 
 

• URBANISME, TERRITORI I SERVEIS (comprèn, entre d’altres, servei d’abastament 
d’aigua, clavegueram i enllumenat públic): 

o Sr. Jordi Guasch Bea. 
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• HISENDA I ENSENYAMENT:  

o Sr. Joan Coll Molero.  
 

• SANITAT, BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA, IMIGRACIÓ I GENT GRAN: 
o Sra. Joana Josepa Fernandez Coll. 
 

• PROMOCIÓ ECONÒMICA (comprèn, entre d’altres, comerç i turisme) I MEDI 
AMBIENT (comprèn, entre d’altres, servei de recollida de brosses): 

o Sr. Jerónimo Merino Iglesias. 
  
SEGON.- Es delega en favor de les persones abans esmentades la capacitat de gestió del Serveis 
corresponents, però no inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin  
tercers.  
 
Intervencions: 
 
No es realitzen. 
 
S’ha donat compte. 
 

14. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D/11/133 DE 16 DE JUNY DE 2011 DE 
NOMENAMENT DE LES ALCALDIES DE BARRI, C/11/120. 

 
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir 
en sessió pública el dia 11 de juny. 
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels 
assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions a la Junta de Govern 
Local. 
 
En aplicació de l’art 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals i l’art 122 del mateix text, 
correspon a l’Alcaldia efectuar les delegacions necessàries en ares a la configuració del cartipàs 
municipal. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- Nomenar com a representat personal de l’Alcaldessa en determinats nuclis i barris que 
tindran la consideració d’Alcaldes/sses de Barri a les següents persones: 
 

• Saifores: Sr. Lluís Aznar Vidal. 
 
• Sant Miquel: Sra. Joana Josepa Fernandez Coll. 

 
• Priorat: Sra. Belen Campo Cossio Gallego conjuntament amb Sr. Salvador Solé Alegret 

 
• Boscos: Sra. Roser Sanahuja Morera. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats.  
 
Intervencions: 
 
Sra. Alcaldessa: dóna les gràcies als nomenats perquès és un càrrec amb feina que no rep cap 
remuneració. 
 
S’ha donat compte. 
.......................................................................................................................................... 
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Sra. Alcaldessa: totes les tardes estaré a l’Ajuntament per atendre-us, estic a la vostra disposició 
tant jo com la resta de Regidors. Volem que hi hagi una entesa. No volem que la oposició es senti 
marginada.  
.......................................................................................................................................... 
 
 
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 18.26 hores, donant fe de 
tot allò, jo el Secretari que certifico. 
 
 
 
 
 
 
Núria Figueras Tuset       Joan Manel Ferrera 
Alcaldessa         Dóna Fe, el Secretari 
 
 
 
 
 
 


