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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PARETS DEL 
VALLÈS 

 

Identificació de la sessió 

Sessió número: 8/2011 
Caràcter: extraordinari  
Data: 30 de juny de 2011 
Horari: de 19 a 19.45 h 
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 
 

Hi assisteixen 

Sergi Mingote Moreno, alcalde   
Sònia Lloret Mas, regidora del PSC 
Dídac Cayuela Núñez, regidor del PSC 
Susanna Villa Puig, regidora del PSC 
Francesc Juzgado Mollà, regidor del PSC 
M. Àngel Granado Navarro, regidor del PSC 
Àfrica Martínez Belles, regidora del PSC 
Rosa Martí Conill, regidora del NOPP 
Ferran Vidal Serrano, regidor del NOPP 
Lluís Cucurella Monreal, regidor del NOPP 
José L. Rodríguez González, regidor del NOPP 
Xavier Martín Rodríguez, regidor de CIU 
Raul Urtusol Bou, regidor de CIU 
Esther Samon Guasch, regidora de CIU 
Roberto Carmany Valls, regidor del PP 
Marc Soto Miguel, regidor del PP 
Joan Folguera Obiol, regidor d'ICV  
Jordi Pousa Engroñat, secretari accidental 
 

Ordre del Dia 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2. Donar compte del Decret relatiu al nomenament dels membres de la Junta de Govern 

i l’assignació de les atribucions a l’esmentada Junta. 
3. Donar compte del Decret relatiu al nomenament dels tinents d’alcalde. 
4. Donar compte del Decret relatiu a l’establiment de l’organització política de 

l’Ajuntament. 
5. Donar compte del Decret relatiu a diverses delegacions. 
6. Donar compte de la constitució dels grups municipals i portaveus. 
7. Aprovar, si procedeix, el règim de sessions del Ple. 
8. Aprovar, si escau, la creació i la composició de la Comissió Especial de Comptes. 
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9. Aprovar, si correspon, la creació i la composició de diverses comissions informatives, 
consulta i estudi. 

10. Aprovar, si procedeix, el nomenament de representants de la corporació en òrgans 
col·legiats. 

11. Acordar, si correspon, l’establiment del règim de dedicació, retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la corporació i assignar una dotació econòmica als 
grups municipals. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT aprova l'esborrany de l'acta de la sessió d'11 de 
juny de 2011. 
 
2. Donar compte del Decret relatiu al nomenament dels membres de la Junta de 
Govern i l’assignació de les atribucions a l’esmentada Junta 
El secretari dóna compte del Decret relatiu al nomenament dels membres de la Junta de 
Govern i l’assignació de les atribucions a l’esmentada Junta. 

Els membres del plenari prenen coneixement de l'esmentat Decret, el qual té el text següent: 

“Vista la nova composició política d’aquest Ajuntament com a conseqüència dels resultats 
electorals derivats de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011. 

Vist el que disposa l‘article 54 del Text refós de la llei municipal i de règim local en relació 
amb l’article 20, i 23 de la Llei de bases de règim local referent a la composició i 
competències de les juntes de govern local. 

Atès el que disposa l’article 33 i següents del Reglament orgànic municipal i, de conformitat 
amb les facultats i les atribucions concedides per l’article 52 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

Atès el que disposa l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en relació amb la delegació de competències de l’Alcaldia. 

Resolc: 

1.  Nomenar membres de la de la Junta de Govern, els regidors següents: 

Senyora Sònia Lloret Mas 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyora Susanna Villa Puig 
Senyor Dídac Cayuela Núñez 
 

2.  Com a delegats d'àrees de gestió assistiran amb veu però sens vot a totes les sessions 
de la Junta de Govern el regidors senyor Miquel Àngel Granado Navarro i la senyora 
Àfrica Martínez Belles. 

 
3.  Delegar en la Junta de govern Local l’exercici de les atribucions següents: 
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3.1. L’atorgament de llicències de parcel·lació urbanística, d’obres majors en la via 
pública i en les edificacions i les de primera ocupació de les mateixes, l’aprovació de les 
liquidacions tributàries derivades de la resolució d’aquests expedients i la resolució dels 
recursos de reposició que s’interposin contra aquestes. 

3.2. Llicències comercials,  ambientals i espectacles públics i activitats recreatives  
excepte els supòsits especials regulats en la norma d'aplicació i la resolució dels recursos 
de reposició que s’interposin contra aquestes   

3.3. Llicències d’autotaxi i altres vehicles de lloguer, l’aprovació de les liquidacions 
tributàries derivades de la resolució d’aquests expedients i la resolució dels recursos de 
reposició que s’interposin contra aquestes. 

3.4. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament general no 
expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d’urbanització, l’aprovació de les liquidacions tributàries derivades de la 
resolució d’aquests expedients i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin 
contra aquestes. 

3.5. Establir convenis amb altres entitats: públiques i privades, de quantia superior a 
6.000 €. 

3.6. Adhesions i suport a moviments, reivindicacions i similars, sempre que no se 
sotmetin al Ple de l’Ajuntament. 

3.7. Aprovar les bases especifiques per a la concessió de subvencions i l’aprovació de 
subvencions no nominatives mitjançant convenis per raons d’interès públic, social, 
econòmic o humanitari de quantia superior a 6.000 €. 

3.8. L’aprovació de projectes d’obres ordinàries i tota la tramitació dels expedients de 
contractació i concessió d’obres, serveis, subministraments, consultoria, assistència, i 
treballs específics i concrets no habituals, sempre que el seu import superi els 6.000 €, 
inclosos els de caràcter plurianual, i que estigui dintre del límit que marca la normativa i 
les Bases d’Execució del pressupost com a competència de l’alcalde. 

3.9. El desenvolupament de la gestió econòmica de l'Ajuntament i del Patronat Municipal 
d'Ensenyament, d’acord amb el pressupost aprovat i l’autorització, disposició de 
despeses i reconeixement d’obligacions d’import superior a 6.000 € i fins al límit de les 
quanties establertes pels contractes menors. 

3.10. La licitació (A), adjudicació (AD, D) i reconeixement d’obligacions (O) de contractes 
d’import superior a 6.000 € i fins el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, segons la 
quantia indicada a les Bases d’Execució. 

3.11. L’adquisició de béns i drets quan el seu import superi els 6.000 €. 

3.12. L’aprovació dels comptes de la gestió recaptatòria anual que presenti l’ORGT. 

3.13. Aprovar les liquidacions del Pressupost Municipal de l'Ajuntament i del Patronat 
Municipal d'Ensenyament. 

4. La Junta de Govern celebrarà una sessió constitutiva el dia 30 de juny  de 2011, a les 
17.30 h, de conformitat amb allò que disposa l’article 112.1 del Reglament 
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d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

5. Les sessions de la Junta de Govern tindran lloc els dijous de cada setmana, a les 17,30 
h. 

6. De la present Resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, es 
notificarà personalment als membres designats i es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província, sense perjudici de la seva efectivitat al dia següent de la present Resolució. 

Parets del Vallès, 14 de juny de 2011” 

 
3. Donar compte del Decret relatiu al nomenament dels tinents d’alcalde 
El secretari dóna compte del Decret relatiu al nomenament dels tinents d'alcalde. 

Els membres del plenari prenen coneixement de l'esmentat Decret, el qual té el text següent: 

“Vista la nova composició política d’aquest Ajuntament com a conseqüència dels resultats electorals 
derivats de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011. 

Atès el que disposen els articles 55 de la Llei municipal i de règim local, i 44 i següents del Reglament 
orgànic municipal i, de conformitat amb les atribucions concedides per l’article 46 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en relació amb el nomenament dels 
tinents d’alcalde. 

Resolc: 

1. Nomenar com a tinents d’alcalde els membres de la Junta de Govern Local  següents: 

1r tinent d’alcalde senyora Sònia Lloret Mas  
2n tinent d’alcalde senyor Francesc Juzgado Mollà 
3r tinent d’alcalde senyora Susanna Villa Puig 
4t tinent d’alcalde senyor Dídac Cayuela Núñez 

 
2. De la present Resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que tingui lloc, es 

notificarà personalment als membres designats i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, 
sense perjudici de la seva efectivitat al dia següent de la present Resolució. 

Parets del Vallès,  14 de juny de 2011” 

 

4. Donar compte del Decret relatiu a l’establiment de l’organització política de 
l’Ajuntament 
El secretari dóna compte del Decret relatiu a l’establiment de l’organització política de 
l’Ajuntament. 

L'alcalde explica que el Decret fa referència a l'estructura que es va explicar a la comissió 
informativa, amb la voluntat de donar una equivalència a l'estructura d'organigrama i 
l'estructura política, amb els diferents àmbits.  

La voluntat és fer tres grans àrees, una més situada amb l'equipament de l'Ajuntament, com 
és la de govern i desenvolupament econòmic, tota la part que enfoca més els serveis interns 
i personals, amb la voluntat de donar aquest ús fonamental per a una de les principals 
preocupacions com és el desenvolupament econòmic i l'ocupació. 
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Les altres dues gran àrees són l'Àrea de Serveis Personals, que engloba diferents 
equipaments del municipi. La seu central està ubicada a Can Rajoler, però després respon a 
diferents equipaments com joventut, entre d'altres. Aquesta és la línia de treball que s'ha de 
continuar impulsant a la línia conjunta d'actuacions, que fan referència a les polítiques 
destinades directament a les persones. 

L'alcalde continua explicant que hi ha un coordinador polític d'aquesta gran àrea que és la 
primera tinent d'alcalde, senyora Sònia Lloret. En l'esmentada àrea es reuneixen tota una 
sèrie de regidors  delegats que pengen de l'àrea. 

Una tercera gran àrea és l'Àrea de Serveis Territorials, l'Àrea de Cohesió Territorial, 
Planificació, Pla de Barris. Aquesta línia d'actuació es dedica bàsicament a la planificació 
urbanística, amb l'objectiu de la cohesió territorial del municipi, tema del qual han parlat els 
diferents grups polítics del plenari. El referent polític de l'Àrea és el segon tinent d'alcalde,  el 
senyor Francesc Juzgado. 

Amb l'esmentat objectiu s'organitzen les àrees que tenen una especial atenció, sobre tot 
l'Àrea de Serveis a les Persones, amb la qual hi ha un apartat subespecial, que és l'Àrea de 
Polítiques Socials, que és una de les grans prioritats de l'equip de govern i que té una 
regidora de referència com és la senyora Susanna Villa. 

L'alcalde indica que tots els regidors tenen les seves delegacions en les tres grans àrees i 
així queda conformat l'organigrama, que com ha dit té una translació de la coordinació del 
Pla d'actuació municipal, que és el Pla de mandat bàsicament ajustat a l'organigrama polític. 

Els membres del plenari prenen coneixement de l'esmentat Decret, el qual té el text següent: 

“Vista la nova composició política d’aquest Ajuntament com a conseqüència dels resultats electorals 
derivats de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011. 

Atès el reconeixement de l’autonomia organitzativa municipal efectuada entre altres per l’article 47 de 
la Llei municipal catalana, respecte a l’organització bàsica determinada per les lleis. 

Atès el que disposa l’article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim 
local, en relació amb l’article 44 i següents del Reglament orgànic municipal. 

Atesa la necessitat d’establir el nou organigrama polític d’aquest Ajuntament. 

Resolc: 

1. Establir l’organització política següent d’aquest Ajuntament i proposar el nomenament dels regidors 
delegats corresponents, de conformitat amb l'organigrama que s'annexa: 

� Coordinadora de l'Àrea de Serveis Personals i regidora delegada de l’Àrea d'Hisenda, 
Recursos Humans, Ocupació i Educació, la senyora Sònia Lloret Mas. 

� Coordinador de l'Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial i regidor delegat de l'Àrea 
d'Urbanisme i Habitatge, Pla de Barris, Serveis, Obres i Via Pública, el senyor Francesc 
Juzgado Mollà. 

� Regidor delegat de l’Àrea d'Esports i Medi Ambient, el senyor Dídac Cayuela Núñez. 

� Regidora delegada de l'Àrea de Serveis Socials, Gent Gran, Igualtat i Sanitat, la senyora 
Susanna Villa Puig. 

� Regidor delegat de l'Àrea de Joventut, Noves Tecnologies i Innovació, el senyor Miguel Àngel 
Granado Navarro. 
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� Regidora delegada de Cultura, Comerç i Consum, la senyora Àfrica Martínez Belles. 

2.  De la present Resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que tingui lloc, es 
notificarà personalment als membres designats i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, 
sense perjudici de la seva efectivitat al dia següent de la present Resolució. 

Parets del Vallès, 14 de juny de 2011” 
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5. Donar compte del Decret relatiu a diverses delegacions 
El secretari dóna compte del Decret relatiu a diverses delegacions. 

L'alcalde exposa que aquest Decret complementa les diferents delegacions i a simple vista 
ja es veu que les delegacions són importants en quantia i nombre, per la responsabilitat 
d'estructura organitzativa, de la qual ja venia l'Ajuntament i que amb petites adaptacions 
s'ajusta el model organitzatiu a les competències i les delegacions. Aquest punt no té una 
altra intenció que definir i explicitar una mica més.  

Els membres del plenari prenen coneixement de l'esmentat Decret, el qual té el text següent: 

“Vista la nova composició política d’aquest Ajuntament com a conseqüència dels resultats 
electorals derivats de les eleccions locals del dia 22 de maig del 2011. 

Atès el reconeixement de l’autonomia organitzativa municipal efectuada entre altres per 
l’article 47 de la Llei municipal catalana, respecte a l’organització bàsica determinada per les 
lleis. 

Vist el Decret d’Alcaldia pel qual s’estableix l’organització política d’aquest Ajuntament i es 
proposa el nomenament dels regidors delegats corresponents. 

Atès que els diferents regidors han manifestat davant l’alcalde de la corporació l’acceptació 
de les delegacions formulades. 

Vist el que disposa l’article 21.3 de la Llei de Bases de règim local, l’article 53 del Text refós 
de la llei municipal i de règim local  i l’article 46 i següents del Reglament orgànic municipal. 

Resolc: 

1. Reservant-se l’Alcaldia les facultats de direcció, coordinació, seguiment i orientació 
estratègica de l’Àrea de Govern, Desenvolupament Econòmic i Ocupació i de les 
competències en matèria de Participació Ciutadana, Seguretat Ciutadana, Promoció 
Econòmica i Indústria, Cooperació, Comunicació i Pla Estratègic, 

Efectuar en els regidors que seguidament s’indiquen, les delegacions de les facultats de 
direcció, coordinació i seguiment que corresponen a aquesta Alcaldia en les àrees i els 
àmbits competencials que en cada cas s’assenyalen: 

a) En la regidora senyora Sònia Lloret Mas, les facultats de direcció, coordinació, 
seguiment i orientació estratègica respecte l’Àrea de SERVEIS PERSONALS, que 
comprèn les competències en matèria de Educació, Serveis Socials, Gent Gran, Igualtat 
i Sanitat, Esports, Cultura i Joventut. 

b) En el regidor senyor Francesc Juzgado Mollà, les facultats de direcció, coordinació, 
seguiment i orientació estratègica respecte l’Àrea de VIA PÚBLICA I COHESIÓ 
TERRITORIAL que comprèn les competències en matèria d’Urbanisme i Habitatge, Pla 
de Barris, Serveis, Obres i Via Pública, i Medi Ambient. 

Per tal de fer efectives les facultats de direcció, coordinació, seguiment i orientació 
estratègica, cadascun dels regidors disposen, en termes generals, de totes les funcions i 
atribucions necessàries per a implementar en la seva respectiva Àrea i d’acord amb el que 
s’estableix en el present Decret, les decisions dels òrgans de govern municipal.  
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De forma específica correspondrà als regidors coordinadors d’Àrea: 

a) Establir les directrius de coordinació política transversal dins de l’Àrea i, en cas de ser 
necessari, establir-hi també l’ordre de prioritats. 

b) Requerir i conèixer qualsevol informació relativa al funcionament de l’Àrea, sigui a través 
dels regidors i/o regidores que puguin tenir atribucions i competències específiques 
assignades, o dels coordinadors/es, responsables de serveis. 

c) Actuar com a nexe d’unió i coordinació política de l’Àrea amb la resta d’òrgans de govern 
municipals. 

d) La coordinació dels projectes, activitats i inversions de l’Àrea i de la despesa derivada 
dels mateixos.  

3. Efectuar una delegació genèrica d’atribucions a favor dels regidors que a continuació es 
relacionen referides a les àrees i als serveis municipals següents: 

Regidor delegat Atribucions delegades 

Sònia Lloret Mas Àrea de Serveis Personals 
Serveis d’Educació, Patronat Municipal d'Ensenyament, 

Hisenda, Recursos Humans i Ocupació 
Francesc Juzgado Mollà Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial 

Serveis d’Urbanisme i Habitatge, Pla de Barris, Serveis, Obres i 
Via Pública  

 
Referides a aquestes dues àrees i serveis municipals, aquesta delegació comprendrà: 

a) Sol·licitar i acceptar subvencions d’altres entitats públiques o privades de competència de 
l’àrea o servei municipal. 

b) Ordenar la publicació, l'execució i fer complir els acords de l'Ajuntament de competència 
de l’àrea o servei municipal. 

c) A la regidora delegada d’Hisenda, la competència per l’autorització, la disposició i 
reconeixement d'obligacions d’import fins al 6.000 € i l’adopció d’acords en matèria de 
gestió tributària i que no hagin estat delegats a la Junta de Govern Local. 

d) A la regidora de Recursos Humans, els acords referents en matèria de personal. 

e) Al regidor delegat d’ d’Urbanisme i Habitatge, Pla de Barris, Serveis, Obres i Via Pública, 
l'atorgament de llicències, que no hagin estat delegades a la Junta de Govern Local. 

4. Formular una delegació especifica d’atribucions a favor dels regidors que a continuació es 
relacionen que comprèn la direcció, la inspecció i l’impuls dels serveis municipals 
següents: 

Regidor delegat Atribucions delegades 

Susanna Villa Puig Serveis Socials, Gent Gran, Igualtat i Sanitat 
Dídac Cayuela Núñez Serveis d’Esports i Medi Ambient 
M. Àngel Granado Navarro Serveis de Joventut i Noves Tecnologies i Innovació 
Àfrica Martínez Belles Servei de Cultura, Comerç i Consum 
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Referides a aquests serveis municipals, aquesta delegació comprendrà: 

a) La representació de l'Ajuntament en l'àmbit de les matèries objecte de delegació. 

b)  La direcció, la inspecció i la impulsió dels serveis i obres. 

c) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat. 

5. Les resolucions que es dictin per delegació, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, 
com a titular de les atribucions originàries, a la qual se l’ha de mantenir informada de 
l’exercici de la delegació. 

6. Les delegacions esmentades, tindran efectes des de la comunicació d’aquesta 
Resolució al regidor delegat, i tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la facultat 
d’avocació d’aquesta Alcaldia. 

7. Notificar la present Resolució als regidors delegats, i que s’efectuï la publicació. 

Parets del Vallès, 14 de juny del 2011” 

 
6. Donar compte de la constitució dels grups municipals i portaveus 
El secretari dóna compte de la constitució dels grups municipals i portaveus, i tot seguit 
llegeix la proposta. 

Els membres del plenari prenen coneixement de la constitució dels grups municipals 
següents, amb els seus membres, portaveus i suplents: 

� Grup Municipal Socialista 
Membres: 
Sergi Mingote Moreno 
Sònia Lloret Mas 
Dídac Cayuela Núñez 
Susanna Villa Puig 
Francesc Juzgado Mollà 
Miguel Àngel Granado Navarro 
Àfrica Martínez Belles 
 
Portaveu: Francesc Juzgado Mollà 
Suplent: Susanna Villa Puig 
 

� Grup Municipal de Nova Opció per Parets 
Membres: 
Rosa Martí Conill 
Ferran Vidal Serrano 
Lluís Cucurella Monreal 
José Luís Rodríguez González 
 
Portaveu: Rosa Martí i Conill 
Suplent: Ferran Vidal Serrano 
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� Grup Municipal de Convergència i Unió 
Membres: 
Xavier Martín Rodríguez 
Raul Urtusol Bou 
Esther Samon Guasch 
 
Portaveu: Xavier Martín Rodríguez 
Suplent: Raul Urtusol Bou 

 
 

� Grup Municipal del Partit Popular 
Membres: 
Roberto Carmany Valls 
Marc Soto Miguel 
 
Portaveu: Roberto Carmany Valls 
Suplent: Marc Soto Miguel 
 

� Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds 

Membres: 
Joan Folguera Obiol 
 
Portaveu: Joan Folguera Obiol 

 
 
7. Aprovar, si procedeix, el règim de sessions del Ple 

El secretari explica que es proposa l'establiment de les sessions ordinàries del Ple de la 
corporació amb caràcter bimensual, els mesos imparells, tindran lloc el tercer dijous de cada 
mes que pertoqui a les 19 h en el saló de sessions de l’Ajuntament o un lloc habilitat. 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que al seu 
grup li sembla correcta la proposta de dues sessions de Ple cada dos mesos, tal com ja es 
feia, i que preveu la llei. El canvi de data també és correcte, que sigui el tercer dijous de 
cada mes, però el seu grup té dificultats en el tema de l'hora, ja que en la legislatura anterior 
tenien lloc a les 20 h i ara es proposa a les 19 h. 

La senyora Martí explica que aquest nou horari no li va bé a un representant del seu grup  
per raó del seu treball. Manifesta que si totes les persones que tenen una feina que atenen 
el públic com per exemple el cas dels botiguers, creu que no hi ha cap regidor de la taula 
que sigui botiguer, però si ho fos no podria pas venir a les sessions de les 19 h, perquè les 
majoria de botigues tanquen a les 20 h i moltes a les 21 h, per l'exposat el NOPP creu que 
s'hauria de mantenir l'horari de les 20 h i no el de les 19 h. 

Aquest tema ja s'ha parlat i exposat, però sembla que no hi ha acceptació per part de l'equip 
de govern, per això votaran en contra. 

La presidència explica que les juntes de portaveus i les comissions informatives tenen les 
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seves funcions. Aquesta proposta es va avalar per tots els grups municipals. Totes les 
formacions polítiques van creure millor portar un horari racional, que per una altra banda és 
el que en els municipis s'està portant a terme, amb l'objectiu de fer més accessible la 
possible assistència i un horari accessible de finalització més racional. 

Continua explicant que es va parlar del tema en la Junta de Portaveus, i tal com ha dit la 
representant del NOPP. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 13 (PSC, CIU, PP, ICV) 

Vots en contra: 4 (NOPP) 

Abstencions: 0 

Per tant i, 

D’acord amb el que disposa l'apartat a) de l'article 98 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    
l’apartat a) de l’article 46.2 de la Llei de bases de règim local, segons la redacció introduïda 
per la Llei núm. 11/1999, de 21 d’abril, el Ple celebrarà en tot cas les sessions ordinàries 
cada dos mesos. 

Atès el que disposa l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
sobre la convocatòria d'un Ple extraordinari per tal de resoldre sobre diversos temes 
d'organització i funcionament de la corporació municipal. 

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació amb caràcter bimensual, els 
mesos imparells, tindran lloc el tercer dijous de cada mes que pertoqui a les 19 h en el saló 
de sessions de l’Ajuntament o un lloc habilitat. 

 

8. Aprovar, si escau, la creació i la composició de la Comissió Especial de Comptes 
El secretari llegeix la proposta d'acord relativa a la creació i la composició de la Comissió 
Especial de Comptes. 

Prèvia la vènia, pren la paraula la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que la 
proposta no només acorda la composició, sinó que malgrat que ho digui la llei, la votació de 
la Comissió Especial de Comptes és ponderada. 

La presidència indica que tal com marca la llei és ponderada. 

Tots els grups voten a favor. Per tant i, 

Atès que la Comissió Especial de Comptes ha d’existir en tots els municipis, de conformitat 
amb el que disposa l'article 48.1 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 i l’article 20 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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Atès el que disposen els articles 38 i 127 del Reial decret 2568/1986, del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’establert en els articles 
14 i concordants del Reglament orgànic municipal. 

Atès que la seva composició ha d’acomodar-se a la proporcionalitat existent entre els 
diferents grups polítics representats en la corporació. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. La creació de la Comissió Especial de Comptes que tindrà els objectius i el règim jurídic 
que preceptivament assenyalin les disposicions legals. 

2. Aquesta Comissió serà presidida pel senyor alcalde, o en el regidor/a en qui delegui, amb 
la composició següent: 

Grup Municipal Socialista: 2 membres 

Sònia Lloret Mas 
Francesc Juzgado Mollà 
 
 
Grup Municipal de Nova Opció per Parets: 1 membre 

Titular: Lluís Cucurella Monreal 
Suplent: Rosa Martí Conill 
 
 
Grup Municipal de Convergència i Unió: 1 membre 

Raul Urtusol Bou 
 
Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds ICV: 1 membre 

Joan Folguera Obiol 

Grup Municipal del Partit Popular: 1 membre 

Roberto Carmany Valls 
 
3. Els acords de la Comissió es formularan pel regidor/a portaveu del grup municipal, o 
aquell amb qui delegui,  mitjançant el sistema de vot ponderat, d’acord amb el nombre de 
membres dels diferents grups municipals en la pròpia Comissió, i respectarà la 
proporcionalitat existent en la corporació. 

4. En cas que algun membre de la Comissió no pugui assistir a alguna sessió, el portaveu 
del Grup Municipal al qual pertany pot designar un altre membre que el representi. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ajuntament de Parets del Vallès   OAC Ajuntament   OAC Territori 
Carrer Major, 2-4    Plaça de la Vila, 1   Av. Pedra del Diable, 7 
08150 Parets del Vallès   08150 Parets del Vallès  08150 Parets del Vallès 
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89  Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89 Tel.93 573 99 99  - Fax.93 573 99 98 
www.parets.org - info@parets.org   oac@parets.org   oac@parets.org 

9. Aprovar, si correspon, la creació i la composició de diverses comissions 
informatives, consulta i estudi 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta d'acord relativa a la creació i la 
composició de diverses comissions informatives, de consulta i d'estudi. 

La presidència indica que tal com es va parlar en la Comissió Informativa i a la Junta de 
Portaveus, l'esperit és continuar amb el model organitzatiu amb el qual es tenen tres grans 
àrees i que les comissions informatives de Ple serveixin per tractar en profunditat cadascun 
dels punts. Aquestes tindran lloc el segon dijous de mes, per tenir la informació a punt, 
debatre i fer les valoracions que creguin adequades els grups. 

Aquestes comissions informatives preparatòries del Ple es complementaran amb reunions o 
comissions informatives que s'ajustaran a les àrees de l'organització de l'Ajuntament. Es farà 
una reserva d'agenda, amb un total de sis a l'any, que és concretarà properament. 

Els esmentats òrgans han de servir per preparar i debatre qualsevol dels punts que es 
tractaran a les sessions plenàries. 

Tots els grups voten a favor. Per tant, i 

Atesa la necessitat de procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament orgànic 
municipal, a la creació i la composició de les comissions informatives d’aquest Ajuntament. 

Atès el que disposen els articles 60 i 100 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 l'article 123 a 126 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l'article 17 a 25 del 
Reglament orgànic municipal, sobre composició i funcionament de les comissions 
informatives de consulta i estudi. 

Considerant que de conformitat el que disposen els articles 134 i següents del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, correspon al Ple de cada 
corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes comissions informatives 
d’estudi, dictamen i seguiment, quan neixin amb vocació de permanència per obeir a 
l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, com quan neixen amb caràcter temporal 
amb l’objecte de tractar de temes específics. 

Considerant que, aquestes comissions estaran integrades pels membres dels diferents 
grups polítics que formen part de la corporació. 

El Ple de l'Ajuntament, per UNANIMITAT, 

ACORDA: 

1. Aprovar la creació de les Comissions Informatives Permanents següents sense 
atribucions resolutòries que tenen per funció l’estudi, l’informe i la consulta dels assumptes 
que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local, quan aquesta 
actuï amb competències delegades pel Ple, llevat que s’hagin d’adoptar acords declarats 
urgents. 

Comissió Informativa de l'Àrea de Govern, Desenvolupament Econòmic i Ocupació per 
efectuar el seguiment dels temes referents a Participació Ciutadana, Seguretat Ciutadana, 
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Promoció Econòmica i Indústria, Cooperació, Comunicació i Pla Estratègic, Hisenda, 
Recursos Humans, Ocupació, Noves Tecnologies i Innovació, Comerç i Consum. 

Comissió Informativa de Serveis Personals per efectuar el seguiment dels temes 
referents a Educació, Serveis Socials, Gent Gran, Igualtat i Sanitat, Esports, Cultura i 
Joventut. 

Comissió Informativa de Via Pública i Cohesió Territorial per efectuar el seguiment dels 
temes referents a  d’Urbanisme i Habitatge, Pla de Barris, Serveis, Obres i Via Pública, i 
Medi Ambient. 

2. Aquestes comissions es reuniran els dijous immediatament anteriors a la sessió del Ple 
ordinari per tal de tractar els assumptes de l’ordre del dia. 

3. Les Comissions seran presidides per l’alcalde, o regidor/a en qui delegui, i es composa de 
tots els regidors dels grups municipals del consistori. 

Els acords de la Comissió es formularan pel regidor/a portaveu del grup municipal, o aquell 
regidor/a en qui delegui, mitjançant el sistema de vot ponderat, d’acord amb el nombre de 
membres dels diferents grups municipals en la corporació. 

 

10. Aprovar, si procedeix, el nomenament de representants de la corporació en òrgans 
col·legiats 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta d'acord relativa al nomenament de 
representants de la corporació en òrgans col·legiats. 

La presidència explica que l'acord recull la distribució tal com s'havia tractat en la Comissió 
Informativa. Cal diferenciar el que són òrgans més municipals dels que són més 
supramunicipals, que depenen d'altres administracions. 

La representació en els òrgans municipals ve més marcada en els òrgans municipals 
derivats de la Comissió Informativa, que s'ha començat a encetar la possibilitat de veure en 
quins llocs és possible l'assistència de diferents membres. Alguns ja han contestat i és una 
possibilitat que es va comentar en la Comissió Informativa. S'ha realitzat la gestió de rebre 
els diferents ímputs, però en qualsevol cas la proposta es refereix als diferents representants 
en diversos àmbits de govern bàsicament. Amb els diferents òrgans supramunicipals la 
representació de poble de Parets i la institució de Parets i després els diferents òrgans que 
conformen la institució dintre dels àmbits ja siguin escolars o esportius, entre d'altres. 

Intervé la regidora del NOPP, la senyora Martí, i exposa que és veritat que en la Comissió 
Informativa es va comentar la possibilitat que els regidors que no són de l'equip de govern 
participessin en els òrgans col·legiats i alguns que són d'àmbits supramunicipals, com per 
exemple en el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besós, en el Consorci de Gallecs, 
en el Consorci Teledigital o en d'altres. 

Seria interessant que regidors que no són de l'equip de govern hi participessin, i en algun del 
propi àmbit municipal com en el cas de la residència d'avis. També es va comentar que 
s'hauria de procedir a una modificació dels estatuts. 

Tots els grups van posar de manifest el fet que en el Consell Escolar i en el Patronat 
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Municipal d'Ensenyament estan representats tots els grups municipals, i de la mateixa 
manera hauria de ser en en Consell Rector de la residència d'avis, que és també és d'àmbit 
municipal, malgrat que sí que hi ha representació en el Consell Assessor. 

La senyora Martí indica que si cal modificar els estatuts, s'hauria de procedir en aquest 
sentit. El NOPP s'absté a l'espera que es consideri com es reestructuren aquests òrgans. 
Repeteix que s'ha elaborat una proposta en la qual només hi ha l'equip de govern, excepte 
en els llocs que preceptivament hi ha la presència dels altres grups, però s'hauria d'ampliar 
atesa la composició actual del consistori. 

Reitera que el seu grup s'absté a l'espera de com evoluciona la composició dels diversos 
òrgans col·legiats. 

La presidència indica que ja es va prendre nota i s'està en fase de consulta i estudi. En el 
moment que tinguin una definició es comunicarà als diferents grups. 

Pren la paraula el regidor de CiU, el senyor Martín, i exposa que el seu grup està en la 
mateixa línia que el grup del NOPP, ja que també creu que és interessant formar part en el 
Consorci Local, atès que des de l'oposició és una mica difícil a vegades estar en els mitjans 
de comunicació i sobretot en el Consorci per a la Gestió del Servei de la Residència, estaria 
bé estar en el Consell Rector, encara que no tinguessin vot, o que aquest fos ponderat, seria 
molt interessant ser-hi. 

Sap que s'han de mirar els estatuts del Consorci, i a l'espera de l'exposat CiU s'absté en la 
votació. 

Pren la paraula el regidor del PP, el senyor Carmany, i exposa que el vot serà afirmatiu. En 
la Comissió Informativa ja van deixar clar que també els agradaria poder estar en algunes de 
les entitats i consells i van veure la disposició que el govern faria la gestió per intentar-ho, 
per això votaran a favor. 

Intervé el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i explica que el seu grup coincideix molt en el 
que han exposat els altres grups. Seria interessant que tinguessin la presència de tots els 
grups municipals els òrgans i consorcis, que gestionen recursos propis del municipi. El 
Consorci Teledigital de Mollet és complex i està format per nou municipis i canviar la 
presència dintre del Consorci serà difícil. Apel·la a la bona voluntat comentada per l'alcalde 
perquè els grups tinguin presència com a mínim en el Consorci de Comunicació Local, que 
creu que és important i en el Consell Rector de la Residència. 

ICV s'absté en aquest punt a l'espera que en el seu moment diguin si això és possible. 
Entén que sí és possible, però falta saber si hi ha la voluntat de fer-ho. 

La presidència manifesta que en la línia que comentava abans, la voluntat hi és, i s'ha de 
veure si és possible. Molts dels òrgans supramunicipals tenen una constitució a nivell 
d'estatuts i s'ha de veure si es pot incloure aquesta possibilitat. Si existeix aquesta 
possibilitat l'equip de govern no té cap problema en encabir-lo i en aquesta línia informaran 
puntualment. 
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Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 9 (PSC, PP) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 8 (NOPP, CIU, ICV) 

Per tant i, 

Atesa la necessitat de procedir al nomenament dels representants de l’Ajuntament en els 
òrgans col·legiats municipals i supramunicipals, en compliment del que disposa l’article 38 
del RD 2568/1986, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. 

Atesa la conveniència d’actualitzar les diferents representacions municipals en entitats 
urbanístiques col·laboradores. 

Atès que aquesta corporació té representació en diversos òrgans. 

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Deixar sense efecte tots els nomenaments de representació municipals en els diferents 
òrgans municipals i supramunicipals i en les diferents entitats urbanístiques col·laboradores. 

2. Nomenar els representants municipals següents: 

Consorci Comunicació Local 

Sergi Mingote Moreno 
 
Consorci Localret 

Miquel Àngel Granado Navarro 
 
Consorci per a la Gestió de Residus 

Francesc Juzgado Molla 
 
Consorci de Turisme del Vallès Oriental 

Sònia Lloret Mas 

 
Consorci Espai Natural de Gallecs 

Sergi Mingote Moreno  
Suplent: Dídac Cayuela Núñez  

 
Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Vallès 

Susanna Villa Puig  
 
 



 
 
 
 
 

Ajuntament de Parets del Vallès   OAC Ajuntament   OAC Territori 
Carrer Major, 2-4    Plaça de la Vila, 1   Av. Pedra del Diable, 7 
08150 Parets del Vallès   08150 Parets del Vallès  08150 Parets del Vallès 
Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89  Tel.93 573 88 88 – Fax.93 573 88 89 Tel.93 573 99 99  - Fax.93 573 99 98 
www.parets.org - info@parets.org   oac@parets.org   oac@parets.org 

Consorci Teledigital Mollet 

Sergi Mingote Moreno  

 
Consorci de Normalització Lingüística (CPNL) 

Àfrica Martínez Belles 
 
Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs 

Titular: Sergi Mingote Moreno 
Suplent: Francesc Juzgado Mollà  
 
Consorci per a la Gestió del Servei de residència per a la gent gran 

a) Consell Assessor  
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup 
Sergi Mingote Moreno 
Susanna Villa Puig 
Sònia Lloret Mas 
Francesc Juzgado Mollà 
La tècnica de Serveis Socials 

 
b) Consell Rector 

Sergi Mingote Moreno 
Susanna Villa Puig 
Sònia Lloret Mas 
Francesc Juzgado Mollà 
 

Consell Escolar Municipal 

President  

      Sergi Mingote Moreno  

Grup Municipal Socialista:  1 membre 

      Sònia Lloret Mas 

Grup Municipal de Nova Opció per Parets: 1 membre 

       Titular: José Luís Rodríguez González 
Suplent: Lluís Cucurella Monreal 

Grup Municipal de Convergència i Unió: 1 membre 

      Esther Samon Guasch 

Grup Municipal Iniciativa per Catalunya Verds ICV: 1 membre 

      Joan Folguera Obiol 
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Grup Municipal del Partit Popular: 1 membre 

      Marc Soto Miguel 
 
Patronat Municipal d’Ensenyament de Parets del Vallès 

Es composa de tots els regidors del consistori 
 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

Sergi Mingote Moreno  

 
Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 

Sergi Mingote Moreno  
Sònia Lloret Mas (suplent) 

 
Entitats Urbanístiques Col·laboradores 

Francesc Juzgado Mollà 
 
Xarxa de Ciutats Europees per a la Sostenibilitat 

Dídac Cayuela Núñez  
 

Associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió 
Metropolitana de Barcelona –AMTU- 

Sergi Mingote Moreno  
Francesc Juzgado Mollà  
 

Consell de l'Esport Municipal 

President: Dídac Cayuela Núñez 
 

11. Acordar, si correspon, l’establiment del règim de dedicació, retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la corporació i assignar una dotació econòmica als 
grups municipals 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta d'acord relativa a l’establiment del règim 
de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació i assignar una 
dotació econòmica als grups municipals. 

La presidència explica que l'objectiu principal i el paràmetre inicial ha estat el que es veu 
reflectit amb aquesta proposta. Tots els grups municipals coincidien que no hi havia d'haver 
increments en el còmput total que es destinava a càrrecs electes i grups municipals en 
aquesta legislatura. S'ha mantingut l'esperit de les assignacions de l'any 2007, en què es 
van congelar els sous i s'ha treballat en aquesta línia, menys la reducció del 8% que 
derivava de l'aplicació del Decret que proposava la retallada a 10 de juny de 2010, amb la 
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qual l'assignació actual dels diferents membres de la corporació és l'assignació sense cap 
increment de l'IPC de 2007 menys el 8%. Queda una congelació absoluta de cadascun dels 
punts fent referència a l'any anterior i aquesta ha estat la línia de treball que s'ha seguit, 
perquè creuen que no podia ser d'una altra manera a causa del context. La voluntat per part 
de tots ha estat treballar en aquesta línia. 

Intervé el regidor d'ICV, el senyor Folguera, i exposa que el seu grup vota en contra, ja que 
considera que el repartiment que s'ha fet és un repartiment sobretot en les àrees de 
dedicació exclusiva dels dos regidors, al marge de l'alcalde i de la mitja dedicació, que no 
correspon a la realitat que es viu actualment. 

Tots saben que al carrer hi ha una sensibilitat especial envers a aquest tema. Aquestes 
retribucions es van fer en base al que passava a l'any 2007 i que ara no té justificació 
mantenir-les. 

Hagués desitjat que la Junta de Govern tingués més delicadesa en aquest tema i que es 
procedís a una reducció, que permetés a part de fer servir aquests diners per coses més 
prioritàries, sinó també com un gest de cara a la realitat que es viu a nivell polític. Realment 
és una realitat amb la que el tema dels sous està a flor de pell. 

ICV veu en el cartipàs que hi ha hagut un repartiment en base que hi ha principalment tres 
persones, comptant al senyor alcalde, que tenen unes carteres concretes molt carregades, 
però això tampoc ho justifica, perquè a hores d'ara encara està per determinar la feina que 
tenen assignada es dugui a terme de forma correcta. 

Continua explicant que hi ha hagut una càrrega important per part de l'Alcaldia, però dubta 
molt que es pugui dur a terme tota la feina de la càrrega a nivell de les regidories que s'han 
assignat. A l'espera d'això, no hagués costat res esperar uns quants mesos en el pressupost 
de l'any que ve, esperar que les persones poguessin demostrar les seves vàlues i 
capacitats, per començar a parlar d'aquest tema. 

Inicialment indica que aquestes regidories alliberades són molt altes a nivell de retribucions, 
per l'exposat ICV vota en contra de la proposta. 

Pren la paraula el portaveu del grup del PSC, el senyor Juzgado, i explica que el seu grup 
creu que la proposta d'indemnitzacions i retribucions que es porta al Ple s'adequa a la 
situació econòmica actual. S'ha de tenir en compte que es parteix d'uns sous que s'han 
rebaixat un 8% i unes retribucions rebaixades en un 5% en la passada legislatura. Per això, 
creuen i tal com s'ha demostrat amb els números, que no representen cap increment sobre 
les partides aprovades a l'inici de la legislatura passada i que estan en la línia del grup de 
govern, d'austeritat i estalvi al llarg d'aquesta legislatura. 

Quant a la intervenció del senyor Folguera, ha de dir que aquest tema és molt sensible a fer 
demagògia. Entén que quan el senyor Folguera diu que es podria dedicar la baixada de 
retribucions, sobretot dels regidors amb dedicació exclusiva, a coses prioritàries, entén que  
es refereix al que va dir a la Comissió Informativa, que és baixar els sous per repartir-lo entre 
la resta de regidors. Si això són les coses prioritàries i és l'estalvi que l'Ajuntament tindria, 
continuen amb la línia de dir, justificar i creuen que la línia de preus i indemnitzacions són les 
que hi havia partint d'un 8%. No fan demagògia amb aquest punt, perquè són molt 
conscients que continuaran practicant l'austeritat. 
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Intervé el portaveu del grup d'ICV, el senyor Folguera, i explica que es comenti que 
52.550,40 € és coherent amb la situació política i social actual, si es parla de demagògia, per 
part del senyor Juzgado hi ha molta. 

En la Comissió Informativa es va esmentar el fet que els regidors sense dedicació a 
l'oposició tenen un sou mensual de 450 €, un sou que consideren que és excessivament 
baix i que valdria la pena ajustar com també es va demanar la possibilitat que els grups de 
l'oposició tinguessin la possibilitat d'incrementar l'aportació als grups municipals per tal de 
tenir, el que per altra part, per part de l'Ajuntament és obligat, un lloc en el qual tenir el local i 
reunir-se. 

Al senyor Folguera li costa d'entendre, ho hauria de preguntar al carrer si 52.550,40 € per les 
carteres adjudicades, és més li dirà al senyor Juzgado personalment tenint en compte que 
porta obra pública i que espera que aquests quatre anys, per desgràcia, no es puguin fer 
grans coses, perquè no hi ha recursos. Permetin que digui que 52.550,40 € és un sou 
excessiu per a una població com Parets del Vallès. 

Creu que un 5% no és demagògia, si el senyor Juzgado ho entén així suposa que tenen les 
seves diferències. La gent del carrer s'adonarà realment que els imports són excessius, a 
més mal repartits tal i com ha comentat de cara a les diferents partides com s'ha distribuït. 

Vostès van comentar en el seu moment que eren l'equip dels millors, el senyor Folguera 
celebra que siguin l'equip dels millors, però resulta que els millors són tres: l'alcalde i els dos 
regidors amb dedicació exclusiva, que pràcticament se'n duen més del 70% de l'import 
disponible a nivell de retribucions. 

No costava res fer un petit gest i no parla de demagògia, perquè sembla que la demagògia 
està demostrada aquí. 

La presidència explica que s'ha de mirar el context global i tal com es va parlar en les 
comissions informatives, les interpretacions que es van fer són les que són. Evidentment 
quan es miren els diferents pobles del costat es veu que a Parets s'ha fet una tasca de 
responsabilitat i no s'ha incrementat ni un euro, i en canvi es redueix l'assignació total que hi 
havia a la partida de 2011, és a dir la que es planteja per a aquest exercici. 

Les apreciacions de cada grup com el d'ICV són totalment lògiques i coherents amb el seu 
plantejament. 

Les votacions són les següents: 

Vots a favor: 12 (PSC, CIU, PP) 

Vots en contra: 5 (NOPP, ICV) 

Abstencions: 0 

Per tant i, 

Vista la nova composició política d’aquest Ajuntament com a conseqüència dels resultats 
electorals derivats de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011. 

Atès que per Decret d’Alcaldia de 14 de juny del 2011 es va establir l’organització política de 
l’Ajuntament i el nomenament dels regidors delegats. 
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Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei de bases de règim local, els 
membres de les corporacions locals tenen dret a percebre les retribucions en l’exercici del 
seu càrrec quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva i parcial. 

Atès que l’article 75.2 de l’esmentada Llei de bases estableix que els membres de les 
corporacions locals que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial podran percebre 
assistències i indemnitzacions, per la concurrència a les sessions dels òrgans col·legiats  en 
la quantia i en les condicions que acordi el Ple. 

Atesa la conveniència d'establir un sistema estable i eficaç per tal de procedir a l'abonament 
de les esmentades assistències i la previsió estimada  de celebrar deu sessions plenàries 
durant cada curs polític amb les corresponents i prèvies comissions informatives i juntes de 
portaveus  així com sessions de Junta de Govern setmanalment excepte festius i època de 
vacances. 

Atès que el Ple de la corporació pot assignar als grups polítics una dotació econòmica que 
ha de comptar amb un component fix idèntic per a tots els grups i altre variable en funció del 
nombre de membres de cadascun. 

El Ple de l'Ajuntament, per MAJORIA, 

ACORDA: 

1. Fixar les retribucions de l’alcalde i regidors amb règim dedicació exclusiva  següent: 

� Alcalde, amb dedicació exclusiva: 57.805,44  € bruts anuals, repartits en 14 
pagues, amb efectes de l'11 de juny de 2011. 

� Regidora Coordinadora de l’Àrea de Serveis Personals, amb dedicació exclusiva, 
52.550,40  € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes del 1 de juliol del 
2011. 

� Regidor Coordinador de l’Àrea de Via Pública i Cohesió Territorial amb dedicació 
exclusiva, 52.550,40 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes de l'1 de 
setembre del 2011  

Aquestes quantitats registraran la mateixa variació que s'apliqui al personal  de 
l’Ajuntament. 

2. Fixar les retribucions de regidors amb règim de dedicació parcial següent: 

� Regidora de Serveis Socials, Gent Gran, Igualtat i Sanitat, amb dedicació parcial al 
50%: 26.275,20 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes de l'1 de juliol del 
2011. 

 

3. Fixar, fins la disponibilitat pressupostaria,  els imports següents per assistències efectiva a 
òrgan col·legiats a la resta de  regidors i regidores que correspongui sense dedicació  amb 
efectes de l'11 de juny de 2011: 

270 € per assistència al Ple municipal 
270 € per assistència a Comissió Informativa de Ple  
135 € per assistència a Junta de Govern 
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4. Fixar, fins la disponibilitat pressupostaria, amb efectes de l'11 de juny de 2011 per 
assistència efectiva a la Junta de Portaveus: 330 €. 

5. Establir bestretes mensuals i provisionals  que es relacionen, d'acord  amb  els imports de 
les assistències establertes i en relació a l'estimació de sessions a realitzar durant un any 
dels òrgans col·legiats abans esmentats. 

� Regidors sense responsabilitat de govern: 450 € 

� Regidor portaveu de grup municipal a la oposició: 725 € 

� Regidors amb  responsabilitat de govern i sense dedicació: 967,50 € 

� Efectuar, cada mes de juny, una regularització individualitzada de les faltes 
d'assistències dels primers cinc mesos i una nova regularització al mes de desembre 
dels set mesos restants, que comprendrà també un ajust a la disponibilitat 
pressupostà ria en relació a les sessions efectivament celebrades durant l'any.    

 
6. Establir amb efectes del mes de juny de 2011, a favor dels diferents grups polítics 
municipals, la indemnització composta per: 

a) 50,86 €   mensuals per cada regidor electe 
b) 400 €      mensuals per cada grup municipal 

 
La presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

El secretari accidental Vist i plau 
 L'alcalde 

 

 
 


