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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

• Número: 9/2019 
• Caràcter: Extraordinària 
• Convocatòria: Primera 
• Data: 1 de juliol de 2019 
• Horari: de 20h a 21’15h 
• Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament, situada a la plaça de la Fàbrica, 1 

 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS     ALCALDE 
SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA                                           1r. TINENT D’ALCALDE 
SR. CARLES A. MEDINA VILALTA    2n. TINENT D’ALCALDE 
SRA. JOSI DURAN CUTILLAS     3a. TINENT D’ALCALDE 
SR. MARC TINTORÉ SERRA      4a. TINENT D’ALCALDE 
SRA. ISABEL SOLA RUIZ                                                               REGIDORA 
SR. RAMON GOLART ÁVILA      REGIDOR 
SRA. MARTA BOSCH LAFUENTE    REGIDORA 
SR. JULIÁN GINER ARROYO     REGIDOR 
SR. JOSEP FONT VIVES     REGIDOR 
SRA. CLARA BONET OLTRA      REGIDORA 
SR. JOAQUIM FORNÉS FIOL     REGIDOR 
SRA. INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ    REGIDORA 
SR. GINÉS MARÍN MARÍN      REGIDOR 
SR. JAUME BATLLE DE CASTRO    REGIDOR  
SR. CARLOS GARCÍA ABALOS      REGIDOR  
SR. DAVID EXPOSITO PEÑALVER    REGIDOR 
 
 
 
 
 
 
 
Mireia Boté i Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt 
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ORDRE DEL DIA 

  
ALCALDIA  
 

1. Constitució i composició dels grups polítics municipals i designació de portaveus. 
 

2. Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació. 
 

3. Constitució de la Comissió Informativa Permanent per a l’estudi o informe 
d’assumptes a resoldre pel Ple i de la Comissió Especial de Comptes així com el 
nombre de membres de ple dret de cadascuna d’elles. 

 
4. Delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local i règim de 

sessions ordinàries d’aquest òrgan col·legiat. 
 

5. Determinació del nombre de regidors amb dedicació exclusiva i determinació dels 
drets econòmics dels membres electes. 

 
6. Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual 

d’aquest ajuntament. 
 

7. Designació dels representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin 
competència del Ple. 
 

8. Constitució de la Junta de Portaveus. 
 

9. Donar coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenament 
dels membres de la Junta de Govern Local, nomenament de Tinents d’Alcalde, 
creació de la Comissió Assessora de la Junta de Govern Local, així com de les 
delegacions que l’Alcaldia ha conferit.  
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
Sr. Alcalde: Bé, bon vespre a tots i a totes. Benvinguts al Ple de Premià de Dalt, Ple 
extraordinari de la Corporació. Iniciem amb el següent ordre del dia. El primer punt és la 
constitució i composició dels grups polítics municipals i designació de portaveus. 
 
Sr. Expósito: Gracias, señor Alcalde.  
 
Aprovechando que hoy se constituyen los ayuntamientos, y se componen todos los 
grupos políticos, sería considerable de que se cumpliera la Ley de Banderas, que ya ha 
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salido resuelto el cumplimiento del fallo por el cual este Ayuntamiento, ha no cumplido 
con la ley. 
 
Entonces, me gustaría saber si usted la va a colocar, o su grupo de gobierno, y si no la 
coloca, sepa usted las repercusiones que tiene, porque la multa iría directamente a usted.  
 
Entonces, sería conveniente que, hoy, que se cumple, se establece este nuevo sistema, 
pues que la cumpliese la ley. 
 
Sr. Alcalde:  Gràcies, senyor  Expósito, però avui estem en la constitució del Ple, amb uns 
punts que venen reglats, i això és un tema que no està en aquest ordre del dia, i que, 
convenientment, li podem explicar en qualsevol altre moment, que no és el Ple que toca, i 
que no tinc cap problema per, quan toqui, explicar-li aquest punt, o aquest tema, o 
aquest procés, o el tècnic de l'Ajuntament com està, però que no és cap punt del tema de 
l’ordre del dia. 
 
Com comprendrà, doncs, en aquest sentit, ja l’hi explicarem, o en el seu sentit, ho farem, i 
tot el procés, com està i en quin punt està. No tingui cap problema, que li donarem totes 
les explicacions que necessiti. 
 
Sí, sí, està molt bé, però no és el punt que toca de l’ordre del dia. 
 
 
1. CONSTITUCIÓ I COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I DESIGNACIÓ DE 
PORTAVEUS 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària del 15 de juny de 2019, de conformitat 
amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 18 de juny, i per 
majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta Corporació, i, per tant, pel 
quòrum exigit en la legislació abans assenyalada, va elegir al regidor Sr. Josep Triadó i 
Bergés, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, el qual, prèvia acceptació i promesa del 
càrrec en la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec d’Alcalde-
President i de les competències, honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 
 
L’art. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva 
redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, preceptua que als efectes de 
l’actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es constituiran en grups 
polítics en la forma i amb els drets i obligacions que s’estableixin. 
 
L’article 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 a Catalunya, expressament estableix que, per al millor 
funcionament dels òrgans de govern, el Ple pot acordar la creació de grups municipals. 
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L’esmentat art. 73.3 de la Llei reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció 
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, estableix que aquells regidors electes que 
no s’integrin al grup polític que constitueixi la formació electoral per la qual van ser elegits 
o que abandonessin el seu grup polític de procedència, tindrà la consideració de membre 
no adscrit. 
 
Els 17 regidors/res que de fet i de dret constitueixen aquest Ajuntament han manifestat el 
grup polític al qual desitgen ésser adscrits, així com el nom del/de la portaveu del grup. 
 
Davant l’informe redactat al respecte per la Secretària General de l’Ajuntament núm.  
3/19 en data 4 de juny d’enguany i, en ús de les facultats que em confereixen els articles 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva 
redacció donada en la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 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 PROPOSO AL PLE L’ADOPCIÓ DELS ACORDS SEGÜENTS: 
 
PRIMER.- ACORDAR LA CREACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS següents, en virtut d’allò que 
disposa l’art. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’art. 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 a Catalunya: 
 

a) Grup Polític de JUNTS PER PREMIÀ DE DALT-NOU IMPULS (JUNTS). 
b) Grup Polític d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-

AM). 
c) Grup Polític del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE 

PROGRÉS (PSC-CP). 
d) Grup Polític de la CRIDA PREMIÀ DE DALT-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CPD-

AMUNT). 
e) Grup Polític de CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs). 

 
SEGON.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA COMPOSICIÓ DELS DIFERENTS GRUPS 
POLÍTICS CREATS, d’acord amb les manifestacions efectuades pels regidors i regidores 
d’aquest Ajuntament: 
 

a) Grup Polític de Junts per Premià de Dalt-Nou impuls (JUNTS), format per 9 
membres de dret, que coincideix amb el nombre de regidors/es obtinguts pel Partit 
de Premià de Dalt- Nou impuls (JUNTS) a les eleccions municipals del 26 de maig 
de 2019, d’acord amb l’escrit  que consta a l’expedient: 

 
1. SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS 
2. SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA  
3. SRA. JOSI DURAN CUTILLAS 
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4. SR. CARLES A. MEDINA I VILALTA 
5. SRA. ISABEL SOLA RUIZ 
6. SR. RAMON GOLART ÀVILA 
7. SRA. MARTA BOSCH LAFUENTE 
8.  SR. MARC TINTORÉ I SERRA 
9. SR. JULIÁN GINER ARROYO 
 

b) Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), 
format per 3 membres de dret, que coincideix amb el nombre de regidors/es 
obtinguts pel Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal a les 
eleccions municipals del 26 de maig de 2019, d’acord amb l’escrit que consta a 
l’expedient: 
 
1. SR. JOSEP FONT I VIVES 
2. SR. CLARA BONET I OLTRA 
3. SR. JOAQUIM FORNÉS I FIOL 

 
c) Grup Polític del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de progrés (PSC-

CP), format per 2 membres de dret, que coincideix amb el nombre de regidors/es 
obtinguts pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de progrés a les 
eleccions municipals del 26 de maig de 2019, d’acord amb l’escrit que consta a 
l’expedient: 

 
1. SRA. INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
2. SR. GINÉS MARÍN MARÍN 

 
d) Grup Polític de Crida de Premià de Dalt- Alternativa municipalista  (CPD-AMUNT) 

format per 2 membres de dret, que coincideix amb el nombre de regidors obtinguts 
pel partit de la Crida de Premià de Dalt- Alternativa municipalista a les eleccions 
municipals del 26 de maig de 2019, d’acord amb l’escrit que consta a l’expedient: 

 
1. SR. JAUME BATLLE DE CASTRO 
2. SR. CARLOS GARCIA ABALOS 

 
e) Grup Polític de Ciutadans, partido de la ciudadania (Cs), format per 1 membre de 

dret, que coincideix amb el nombre de regidors obtinguts per Ciutadans, partido de 
la ciutadania (Cs) a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, d’acord amb 
l’escrit que consta a l’expedient: 

 
1. SR. DAVID EXPOSITO PEÑALVER 
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TERCER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que ELS/LES PORTAVEUS ELEGITS, per cadascun 
dels diferents Grups polítics, abans esmentats, d’entre els seus membres, són els membres 
electes següents: 
 

a. Grup Polític de JUNTS, Sr. CARLES MEDINA VILALTA 
b. Grup Polític d’ERC-AM, Sr. JOAQUIM FORNÉS I FIOL 
c. Grup Polític del PSC-CP, Sra. INMA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
d. Grup Polític de CPD-AMUNT, Sr. JAUME BATLLE DE CASTRO 
e. Grup Polític de Cs, Sr. DAVID EXPOSITO PEÑALVER 

 
CUART.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DEL RECONEIXEMENT als portaveus dels grups 
polítics, dels drets de qualsevol naturalesa, facultat i funcions, que expressament els 
atorga l’article 78 del Reglament Orgànic Municipal i la resta de legislació aplicable. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a l’Alcaldia, a la Secretaria, a Intervenció i la 
Tresoreria, als portaveus dels grups polítics d’aquest Ajuntament, així com a tots els 
departaments municipals, als efectes legals oportuns.” 
 
Sr. Alcalde:  Molt bé, és preceptiu passar a votació, crec que estem tots d’acord amb la 
proposta? 
 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC-CP, CPD-
AMUNT i Cs) dels membres que integren la Corporació. 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat 
dels presents. 
 

 
2. PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 15 de juny de 2019, de conformitat amb el que 
disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim 
Electoral General i per majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta 
Corporació, i, per tant, pel quòrum exigit en la legislació abans assenyalada, va elegir al 
Regidor Sr. Josep Triadó i Bergés Alcalde -President d’aquest Ajuntament, el qual, prèvia 
acceptació i promesa del càrrec en la fórmula legalment establerta, va prendre possessió 
del seu càrrec d’Alcalde - President i de les competències, honors i prerrogatives que, com 
a tal, li pertoquen. 
 
L’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, en 
la seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, estableix expressament que en 
els municipis de població entre 5.001 i 20.000 habitants, s’haurà de celebrar sessions 
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ordinàries, com a mínim cada dos mesos. Premià de Dalt té una població de dret superior 
a 5.001 habitants pel que li és d’aplicació directa l’esmentat article. 
 
L’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals aprovat per RD 2568/86 de 28 de novembre estableix que dins dels trenta dies 
següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions 
extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin precises a fi de resoldre diverses 
qüestions entre les que es troba la periodicitat de les sessions del Ple. 
 
Vist l’informe de la Secretària General de l’Ajuntament núm. 3/19 de data 4 de juny de 
2019. 
 
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 
16 de desembre; i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya PROPOSO AL PLE 
L’ADOPCIÓ DELS ACORDS SEGÜENTS: 
 
PRIMER.-  ACORDAR que el Ple de la Corporació celebrarà SESSIONS AMB CARÀCTER 
ORDINARI EL TERCER DILLUNS DE CADA MES A LES 19.30 HORES llevat dels mesos d’agost 
i gener. 
 
SEGON.- DETERMINAR que el present acord entrarà en vigor a partir del mes de setembre 
de 2019. 
 
TERCER.- FACULTAR al Sr. Alcalde a posposar o avançar la celebració de les sessions 
ordinàries mensuals del Ple, sempre dins del mateix mes, quan concorrin causes motivades 
d’interès públic o en el cas que el dia assenyalat per a la celebració de la sessió ordinària 
del Ple fos inhàbil. 
 
QUART.- Totes les sessions plenàries que se celebrin en altres dates i hores de les 
assenyalades en els apartats anteriors tindran el caràcter de sessions extraordinàries; 
sessions que es regularan pel que disposa l’article 46.2. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la 11/1999, de 21 
d’abril  i Llei  57/2003, de 16 de desembre. Tot això, sense perjudici de la convocatòria i 
celebració de sessions extraordinàries i urgents. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR  aquest acord a l’Alcaldia, a la Secretaria, la Intervenció i la 
Tresoreria, a tots els/les regidors/es de l’Ajuntament i a tots els Departaments de 
l’Ajuntament als efectes legals oportuns.” 
 
Sr. Alcalde:  Molt bé, hi ha algun comentari? Alguna cosa a comentar? 
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Sr. Batlle:  Bé, nosaltres entenem que l’avançament de l’horari del Ple ve sobretot per 
compaginar i conciliar la vida familiar, però també entenem que conciliar amb la vida 
laboral d’aquells que ens dediquem a la política també i a la vegada a nivell laboral, doncs 
és important. 
 
A nosaltres sí que ens agradaria doncs que almenys tots aquests aspectes es poguessin 
haver debatut o poguéssim haver-ne parlat prèviament, i no haver de votar ara doncs 
aquest punt sense haver arribat a un consens prèviament. 
 
De totes maneres, des de la Crida, entenem que si hi ha voluntat de parlar-ne i de, en un 
futur, doncs poder fer una modificació, o almenys a parlar-la, doncs canviaríem el nostre 
vot a favorable, si no, el que faríem ara és votar-hi abstenció. 
 
Gràcies. 
 
Sr. Medina: Hola, bona tarda, en primer lloc, jo crec que tots els portaveus, vaig enviar un 
whatsapp posant-me a la vostra disposició per parlar de qualsevol punt dels que anava el 
Ple, i segueixo estant a la vostra disposició per parlar de qualsevol assumpte que vagi al 
Ple sempre. 
 
I bueno, crec que hem tingut també marge, si haguéssim volgut. Realment és com tu dius, 
la idea és conciliar la vida familiar amb els càrrecs públics que tenim, i creiem que aquest 
avançament de mitja hora ajudarà. 
 
En el cas de la conciliació laboral, també estem d’acord, perquè el 90% dels que estem 
aquí també treballem i tenim horaris. Però creiem que aquest avançament, i poguer 
arribar a una hora prudent a casa és de rebut. 
 
A partir d’aquí, fins ara, estem intentant fer uns canvis bastant continuistes, però en 
podem parlar per més endavant i podem debatre el que vulgueu. 
 
Sr. Batlle:  Per cert, lo del whatsapp, agrair també, no? Segurament ens hagués donat 
més temps, el que passa, que la constitució i la creació d’aquests òrgans ha anat una mica 
ràpid i el temps, com deia, laboral, aquests dies és complicat. 
 
De totes maneres, si des del Govern hi ha disposició que al setembre es pogués acabar de 
parlar, i si s’escau fer alguna modificació, el nostre vot passaria, com he explicat, de ser 
abstenció a ser favorable. 
 
Sr. Alcalde:  I és més, el fet de canviar al tercer dilluns, perquè hem pogut comprovar, 
durant aquests quatre anys, que el segon dilluns de cada mes sempre hem tingut 
problemes amb festius, doncs habitualment a nivell de calendari sempre tenim 
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problemàtiques de festius, i a vegades ens ha passat que hem tingut que anar a Plens una 
mica arrossegant un Ple en diferent horari, no. 
 
Llavors, el tercer dilluns és molt més fàcil de tenir una estabilitat de Plens durant tot l’any, 
perquè la majoria de festius estan dins els primers quinze dies del mes. 
 
Molt bé, doncs, entenc que s’aprova per unanimitat? Estem tots d’acord? 
 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC-CP, CPD-
AMUNT i Cs) dels membres que integren la Corporació. 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat 
dels presents. 
 
 

3. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT PER A L’ESTUDI O 
INFORME D’ASSUMPTES A RESOLDRE PEL PLE I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
AIXÍ COM EL NOMBRE DE MEMBRES DE PLE DRET DE CADASCUNA D’ELLES 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de data 15 de juny de 2019, de 
conformitat amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General i per majoria absoluta del nombre legal de membres 
d’aquesta Corporació, i, per tant, pel quòrum exigit en la legislació abans assenyalada, va 
elegir al regidor, Sr. Josep Triadó i Bergés, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, el qual, 
prèvia acceptació i promesa del càrrec en la fórmula legalment establerta, va prendre 
possessió del seu càrrec d’Alcalde-President i de les competències, honors i prerrogatives 
que, com a tal, li pertoquen. 
 
L’aprovació de la creació de les Comissions Informatives, així com, la determinació del 
nombre i nom de les mateixes correspon al Ple de l’Ajuntament a proposta de l’Alcaldia. 
 
L’art. 48.2 en relació amb l’article 60 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, expressament 
estableix que les comissions informatives són òrgans complementaris que han d’existir en 
tots els municipis de més de 5.000 habitants i que els mateixos tenen naturalesa d’òrgans 
col·legiats sense atribució resolutòria que tenen com a funció l’estudi, informe o consulta 
dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple o en altres supòsits 
legalment o reglamentàriament establerts, a excepció d’aquells assumptes de caràcter 
netament polític, o en els supòsits d’assumptes d’urgència en les sessions ordinàries del 
Ple. 
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La regulació de la constitució de les comissions informatives, el seu nombre i denominació, 
així com, la seva composició que ha d’ésser proporcional a la seva representativitat al Ple 
municipal i la designació dels seus components està atribuïda al Ple municipal. 
 
L’art. 60.2 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, expressament estableix que també 
correspon a les comissions informatives l’estudi i el dictamen previ dels assumptes que 
s’han de sotmetre a la decisió de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació del 
Ple. 
 
L’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la 
seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, els articles 48.1.c); 58 i 101 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; articles 
concordants del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix 
l’obligatorietat de la constitució en tots els Ajuntaments de la COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES, com a òrgan de caràcter preceptiu, la funció de la qual és la fiscalització dels 
comptes de l’Ajuntament, dels seus organismes, entitats públiques locals i societats de 
capital íntegrament municipal, assenyalant que correspon al Ple Municipal, a proposta de 
la Presidència, determinar la seva constitució, composició i funcionament. 
 
Vist l’informe emès al respecte per la Secretària General de la Corporació núm. 3/19 en 
data 4 de juny d’enguany, en ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció 
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a 
Catalunya, proposo al Ple Municipal l’adopció dels acords següents: 
 

1. CONSTITUIR dins de l’organització de l’Ajuntament de Premià de Dalt una 
COMISSIÓ INFORMATIVA O D’ESTUDI PERMANENT per a tractar i dictaminar 
aquells assumptes que s’han de sotmetre a aprovació del Ple de la Corporació. 
 

2. CONSTITUIR la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES per a la fiscalització dels comptes 
de l’Ajuntament, dels seus organismes, entitats públiques locals i societats de 
capital íntegrament municipal. 

3. ESTABLIR que el sistema de votació de les diferents comissions creades serà en la 
modalitat de VOT PONDERAT. 

4. La Comissió Informativa permanent, es constituirà per CINC MEMBRES DE PLE 
DRET, inclòs el seu president/a, i pel que fa a cada Grup polític, el nombre de 
membres representats en cadascuna de les Comissions Informatives, serà el que a 
continuació s’assenyala,: 
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a. Al Grup Polític de JUNTS per Premià de Dalt: 1 membre de ple dret 
(President/a). 

b. Al Grup Polític d’ERC-AM: 1 membre de ple dret  
c. Al Grup Polític del PSC-PM: 1 membre de ple dret. 
d. Al Grup Polític de la CRIDA: 1 membre de ple dret. 
e. Al Grup Polític de Cs: 1 membre de ple dret. 

 
a. SUPLENTS: 

a) Al Grup Polític de JUNTS per Premià de Dalt: 1 membre  
b) Al Grup Polític d’ERC-AM: 1 membre 
c) Al Grup Polític del PSC-PM: 1 membre. 
d) Al Grup Polític de la CRIDA: 1 membre. 
e) Al Grup Polític de Cs: 1 membre  

 
5. La COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, estarà constituïda per CINC MEMBRES DE 

PLE DRET, inclòs el seu president/a, i pel que fa a cada Grup polític, el nombre de 
membres representats serà el que a continuació s’assenyala: 

a. Al Grup Polític de JUNTS per Premià de Dalt: 1 membre de ple dret  
(President/a). 

b. Al Grup Polític d’ERC-AM: 1 membre de ple dret 
c. Al Grup Polític del PSC-PM: 1 membre de ple dret. 
d. Al Grup Polític de la CRIDA: 1 membre de ple dret. 
e. Al Grup Polític de Cs: 1 membre de ple dret. 

 
SUPLENTS 
a) Al Grup Polític de JUNTS per Premià de Dalt: 1 membre  
b) Al Grup Polític d’ERC-AM: 1 membre. 
c) Al Grup Polític del PSC-PM: 1 membre 
d) Al Grup Polític de la CRIDA: 1 membre  
e) Al Grup Polític de Cs: 1 membre. 

 
6. Les sessions ordinàries de la Comissió informativa assenyalada a l’apartat primer 

del present acord, se celebraran EL DILLUNS DE LA SETMANA ANTERIOR A LA 
CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE A LES 19’30 HORES. En el cas 
que el DILLUNS de la setmana anterior a la celebració de les sessions ordinàries del 
Ple fos inhàbil, o bé per causa motivada d’interès públic, o en el supòsit que la data 
de celebració de la sessió ordinària del Ple es modifiqui per causa d’interès públic 
motivada o per caure el Ple en dia inhàbil, es faculta a l’Alcalde-President, a 
posposar o avançar la celebració de la sessió ordinària, sempre dins del mateix 
mes, respectant en tot cas el termini legal de la convocatòria. 
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En el cas de la convocatòria de sessions extraordinàries de caràcter no urgent, les 
Comissions Informatives SE CELEBRARAN EL MATEIX DIA DE LA SETMANA 
ANTERIOR A LA CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL a 
les 19’30 hores.  En el cas, que aquest dia fos inhàbil, o bé per causa motivada 
d’interès públic, es faculta l’Alcalde-President a posposar o avançar la celebració 
de la sessió extraordinària, sempre dins del mateix mes. 
 

7. COMUNICAR als diferents partits polítics amb representació en aquest 
Ajuntament, que en el termini màxim de cinc dies naturals, a comptar des de la 
data d’aprovació d’aquest acord, presentin a l’Alcaldia, a través del departament 
de Secretaria, el nom dels/de les vocals del seu Grup que assignen a la  Comissió 
Informativa Permanent, així com en la Comissió Especial de Comptes. 

8. NOTIFICAR aquest acord a l’Alcaldia, a la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria, 
a tots els/les regidors/es de l’Ajuntament i a tots els seus departaments als efectes 
legals oportuns.” 
 

Sr. Alcalde:  Molt bé, aquí tampoc hi ha massa... Els que heu vingut per primera vegada al 
Ple, avui serà una mica avorridot, perquè tot són temes de constitució de tots els 
diferents òrgans. 
 
Sr. García:  Breument, simplement que comparant amb el que es va aprovar fa quatre 
anys, veiem que en aquest cas no es parla de quan hi ha una Junta de Govern Local que 
tracta temes delegats pel Ple, si en aquest cas també s’hauria de fer la comissió 
informativa prèvia, llavors, com que en aquest cas no estava escrit, no sé si es podria 
afegir, o si es faria igualment de la mateixa manera. 
 
Sr. Alcalde:  Diu que és preceptiu per norma.  
 
Sr. García:  Doncs llavors estem d’acord.  
 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC-CP, CPD-
AMUNT i Cs) dels membres que integren la Corporació. 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat 
dels presents. 
 
 

4. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I 
RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES D’AQUEST ÒRGAN COL·LEGIAT 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 
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“El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de data 15 de juny de 2019, de 
conformitat amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General i per majoria absoluta del nombre legal de membres 
d’aquesta Corporació, i, per tant, pel quòrum exigit en la legislació abans assenyalada, va 
elegir al regidor, Sr. Josep Triadó i Bergés, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, el qual, 
prèvia acceptació i promesa del càrrec en la fórmula legalment establerta, va prendre 
possessió del seu càrrec d’Alcalde-President i de les competències, honors i prerrogatives 
que, com a tal, li pertoquen. 
 
Per decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2019 es va acordar nomenar els membres de la 
Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, als efectes que la mateixa exerceixi la doble 
competència a la qual es refereix l’article 53 del Reglament Orgànic Municipal: d’una 
banda, l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves funcions, i d’altra banda, l’exercici 
de les atribucions que legalment li deleguen l’Alcalde i el Ple municipal. 
 
L’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, en relació amb l’article 
52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local a Catalunya, l’article 114.2 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 els articles 16 i 17 del vigent Reglament Orgànic Municipal, 
preveuen la possibilitat de que el Ple pugui delegar les competències que consideri 
convenient a favor de la Junta de Govern Local. 
 
El Ple del Tribunal Constitucional va dictar la Sentència 161/2013, de 26 de setembre de 
2013 (BOE núm. 254, de 23 d’octubre de 2013), per la que considera que les sessions de la 
Junta de Govern Local en els municipis de règim comú han de ser públiques quan tractin 
assumptes delegats del Ple. 
 
Davant la necessitat de donar una major agilitat, eficàcia i celeritat administrativa a 
determinats expedients i vist l’informe emès al respecte per la Secretària General de la 
Corporació núm. 3/19 en data 4 de juny d’enguany, en ús de les facultats que em 
confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en relació amb l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, PROPOSO AL PLE 
MUNICIPAL L’ADOPCIÓ DELS ACORDS SEGÜENTS: 
 
1. ACORDAR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es celebrin AMB 

CARÀCTER QUINZENAL ELS DILLUNS A LES 18.30 HORES sense perjudici de la 
convocatòria de sessions extraordinàries quan així ho estableixi la Presidència. 
 

2. ACORDAR que en el cas de que el dia assenyalat per a la celebració ordinària de la 
Junta de Govern Local fos inhàbil o quan concorrin causes motivades d’interès públic, 
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aquesta sessió es celebrarà quan ho acordi l’Alcaldia mitjançant Decret, sempre dins 
del mateix mes. 

 
3. DELEGAR A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL amb el quòrum de majoria 

absoluta del nombre legal de membres de la Corporació establert en l’article 57 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local a Catalunya, les matèries competència del Ple municipal 
que d’acord amb l’article 22.4 són delegables a la Junta de Govern Local i que es 
transcriuen a continuació:    

 
1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació 

en matèries de competència plenària. 
 

2. La declaració de lesivitat dels actes de l'ajuntament. 
 

3. Els contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis 
públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan 
el seu import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i la 
quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la 
seva durada sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de 
totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, i la quantia assenyalada. 

 
4. La celebració de contractes privats, l’adjudicació de concessions sobre els 

béns d'aquestes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la 
legislació patrimonial quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost i l'import de tres milions d'euros, així com 
l'alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el percentatge i la quantia 
indicats. 

 
5. 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, i les 
adjudicacions dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que 
sigui el seu valor. 

 
6. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva 

contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
Pressupostos. 

 
4. Els actes dictats en exercici de les atribucions anteriorment assenyalades, S’ENTENEN 

DICTATS PEL PLE MUNICIPAL, d’acord amb el que disposa l’art. 9 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, per la qual es regula el Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
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del Procediment Administratiu Comú, i els mateixos posen fi a la via administrativa, 
de conformitat amb el que disposen els articles 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 
172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya.  

 
5. En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, expressament 

s’ha DE FER CONSTAR EL NÚMERO I DATA DE L’ACORD DEL PLE de delegació de 
competències, de conformitat amb l’art. 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, per la qual 
es regula el Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

 
6. Les competències anteriorment assenyalades EN CAP CAS PODRAN SER DELEGADES a 

favor de terceres persones i seran exercides directament per l’òrgan delegat; tot això 
sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
resolució del Ple, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol assumpte 
atribuït a les competències delegades. 

 
7. Aquest acord ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva aprovació per part del Ple 

Municipal, i sens perjudici de l’acceptació de les competències delegades per part de la 
Junta de Govern Local, i TINDRÀ PLENS EFECTES JURÍDICS des de la seva aprovació, 
fins que el Ple municipal adopti l’acord d’avocar o revocar les competències delegades, 
en qualsevol moment, i seguint els mateixos tràmits i requisits que per l’adopció de 
l’acord de delegació. 

 
8. PUBLICAR el present acord en el BOPB i en el tauler d’anuncis, en compliment del que 

disposa l’art. 44 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals. 

 
9. NOTIFICAR aquest acord a l’Alcaldia, a la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria, a 

tots els/les regidors/es de l’Ajuntament i a tots els seus departaments als efectes 
legals oportuns.” 

 
Sr. Alcalde:  Molt bé, comentaris? 
 
Comencem per Ciutadans. 
 
Sr. Expósito: Nosotros votaremos en contra, ya que, si se quiere dar sensación de 
transparencia, es el Pleno quien tiene que decidir quién se adjudica las concesiones, 
contratos o proyectos de obra, y no la Junta de Gobierno Local. Y sobre todo es que 
tampoco no nos queda muy claro en qué y a quién se delega este tipo de contratos que 
no se especifica aquí en el documento. 
 
Por eso votaremos en contra. 
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Sr. Alcalde:  Molt bé. Més comentaris? 
 
Sr. García:  Bé, nosaltres, que no serveixi de precedent que votem el mateix que el que 
acaba de parlar ara, però en aquest cas votaríem en contra perquè pensem, ja ho vam dir 
de fet fa quatre anys, que el Ple municipal és qui hauria de debatre la gran part dels 
temes que passen per l'Ajuntament, i en aquest cas, de fet, encara es deleguen més 
competències de les que es van delegar fa quatre anys. 
 
Per tant, considerem que temes com obres de més de 6 milions d’euros, per posar un 
exemple, doncs seria important que poguessin passar pel Ple, i no només per una Junta 
de Govern Local, tot i que la junta sigui pública en aquests casos. 
 
Sr. Alcalde:  Hi ha més comentaris? 
 
Sr. Medina: Bé, l’operativitat del dia a dia de l'Ajuntament fa que les delegacions no 
estiguin donades a la Junta de Govern Local, i no tot vagi a Ple directament, una vegada al 
mes. Dit això, com dius tu, són públiques, estan obertes en casos d’aquestes quanties, i 
no hi ha aquí un problema. 
 
De fet, estem seguint el mateix que estàvem fent fins al dia d’avui, estem seguint una 
continuïtat, que s’ha demostrat que és efectiva, o almenys sembla que la ciutadania ho ha 
cregut, perquè ens ha refrendat. 
 
Gràcies. 
 
Sr. García:  Una contestació ràpida. Bueno, clar, i la ciutadania a nosaltres ens ha escollit 
per unes altres coses, per tant té lògica que discrepem. 
 
Simplement això, que fa quatre anys es van aprovar menys delegacions, per tant ara se’n 
fan més, i considerem que no totes aquestes coses són tan comunes com perquè no es 
puguin fer passant per Ple. Esperem que no passin contractacions d’obres de més de 6 
milions d’euros molt sovint. 
 
I a més, quan es fa la Junta de Govern, és veritat que es fa pública, en aquest cas, però 
tampoc és una junta en què l’oposició sigui present, perquè és Junta de Govern, ni és una 
cosa que se’n faci una difusió extremada perquè la gent hi vagi. 
 
Per tant, no deixa de ser, no és tan pública com un Ple. 
 
Sr. Alcalde:  Algun altre comentari? 
 
Bé, la Junta de Govern Local és un òrgan totalment transparent, i que tot el procediment, 
qualsevol punt que va a la Junta de Govern passa per tots els filtres, per tots els processos 
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legals, econòmics, tècnics, i quan arriba al final es pren la decisió en funció de tot un 
concurs o el que sigui, que al final al concurs no hi ha cap representant polític, sinó que 
són estrictament tècnics. 
 
La Junta de Govern és un ens també eficient, que cada quinze dies permet una agilitat, i 
també està el Ple per qualsevol dubte, consulta o aclariment, no només el Ple, sinó 
serveis jurídics, serveis econòmics, per qualsevol dubte que tingueu, poder-ho consultar.  
 
Però crec que és molt més eficient per part nostra, per l’experiència que tenim, portar la 
majoria de temes a Junta de Govern i després, a nivell de Ple, o no només a nivell de Ple, 
sinó a nivell d’administració de serveis jurídics, econòmics, fer totes les consultes, però 
tots els processos que hi ha en aquest Ajuntament segueixen tota la normativa que hi ha 
de contractació, i al final és la millor oferta en funció de criteris estrictament tècnics. 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 14 vots a favor (JUNTS, ERC-AM i PSC-CP) i 3 
vots en contra (CPD-AMUNT i Cs) dels membres que integren la Corporació. 
  
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 
5. DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE REGIDORS AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA I 
DETERMINACIÓ DELS DRETS ECONÒMICS DELS MEMBRES ELECTES 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió 15 de juny de 2019, de conformitat amb el que disposen 
els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, i per majoria absoluta del 
nombre legal de membres d’aquesta Corporació, i, per tant, pel quòrum exigit en la 
legislació anteriorment assenyalada, va elegir al Regidor Sr. Josep Triadó i Bergés, com 
l’Alcalde - President d’aquest Ajuntament, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec 
en la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec d’Alcalde 
President i de les competències, honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoqui. 
 
L’article 75  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local en la 
seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, va ser parcialment modificada per 
la Llei 14/2000 de 29 de desembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social 
que va introduir una modificació substancial en referència al sistema de drets econòmics 
dels membres electes de les corporacions locals, en el sentit que des de l’ 1  de gener de 
2001, s’estableixen tres sistemes de drets econòmics dels membres electes de les 
corporacions locals: a) els membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació 
exclusiva, en aquest cas tindran dret a percebre retribucions (sou), i a ésser donats d’alta 
al règim de la seguretat social per totes les contingències; les seves retribucions podran 
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ser diferents en proporció al seu grau de responsabilitat i dedicació; b) els membres de les 
corporacions locals que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial, en  aquest cas 
tindran dret a percebre retribucions (sou) però en proporció del temps de dedicació a la 
corporació,  en aquest cas també tindran dret a ésser donats d’alta al règim de la 
seguretat social però en proporció directa al temps de la seva dedicació a la corporació i 
es requerirà  prèvia o simultàniament la compatibilitat amb el seu treball normal; i c) la 
resta dels membres electes que no exerceixin el seu càrrec ni amb dedicació exclusiva ni 
parcial, en aquest cas només tindran dret a percebre les quantitats que aprovi el Ple 
corporatiu en concepte d’assistència efectiva  a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
corporació. 
 
L’article 75.4 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local reconeix el dret de tots els 
membres de les corporacions locals, exerceixin o no el seu càrrec amb  dedicació exclusiva 
o parcial el dret a percebre indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en 
l’exercici del seu càrrec. 
 
L’article 75.5 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local, atorga al Ple corporatiu, a 
proposta de l’Alcaldia, determinar, dins la consignació global continguda per aquesta 
finalitat en els Pressupostos generals de l’Estat i dins els límits que amb caràcter general 
s’estableixin a la Llei General pressupostaria de l’Estat, la relació de càrrecs de la 
corporació que podran exercir el mateix amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial, les 
quanties brutes anuals de retribucions a percebre pels mateixos, així com les quanties 
econòmiques en concepte d’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats per a 
la resta dels regidors que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació efectiva o parcial. 
 
L’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix: d’una banda, que els membres 
de les corporacions locals podran percebre indemnitzacions en la quantia i amb les 
condicions que acordi el Ple de la corporació i, d’altra banda, que els membres de les 
corporacions locals han de percebre les retribucions per l’exercici del seu càrrec quant ho 
realitzi en règim de dedicació exclusiva o parcial i han d’esser donats d’alta en el  règim 
general de la  Seguretat Social, assumint el pagament de les quotes empresarials les 
corporacions locals. 
 
L’article 75 apartats 3 i 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local assenyalen que el Ple Municipal, a proposta del seu President, determinarà  les 
quanties per assistència i despeses ocasionals; i que solament els membres que no 
exerceixin el seu càrrec de regidor o regidora amb caràcter de dedicació exclusiva o 
parcial, podran percebre quanties econòmiques en concepte d’assistència als òrgans 
col·legiats dels quals siguin membres de ple dret, dins de la quantia que fixi  el Ple 
Municipal. 
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Segons s’ha exposat anteriorment, els membres de la Corporació que ostentin càrrecs 
amb dedicació exclusiva o parcial tindran dret a percebre una retribució i a ser donats 
d’alta en el règim general de la Seguretat Social. 
 
És preceptiu assenyalar els crèdits als quals s’hauran d’imputar les assignacions en 
concepte de retribucions, assistència i altres drets econòmics que acordi el Ple Municipal. 
L’article 75 bis, introduït pel número divuit de l’article primer de la Llei  27/2013, 27 
desembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, estableix que els 
pressupostos generals de l’Estat determinaran, anualment, el LÍMIT MÀXIM que poden 
percebre els membres de les Corporacions locals per tots els conceptes retributius i 
assistències atenent a una escala de població. A Premia de Dalt el límit es troba en el 50% 
de la retribució d’un Secretari d’Estat. 
 
El RDLey 24/2018 de 21 de desembre de 2018 pel que s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en el sector públic, en el seu article 18, ha fixat com a límit màxim 
53.065,30 EUROS ANUALS. 
 
L’article 75 ter, introduït pel número dinou de l’article primer de la Llei  27/2013, 27 
desembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, estableix el 
nombre màxim de càrrecs públics de les entitats locals que poden tenir una dedicació 
exclusiva, segons la franja d’habitants. El nombre màxim per a municipis amb una 
població entre 10.000 i 15.000 habitants és de 5. 
 
Vist l’informe de la Secretària General de l’Ajuntament núm. 3/19 de data 4 de juny de 
2019 i fent ús de les facultats que em confereixen, entre d’altres, els articles 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local a Catalunya, PROPOSO AL PLE MUNICIPAL L’ADOPCIÓ DELS ACORDS 
SEGÜENTS: 
 
PRIMER.- FIXAR en UN el nombre de membres electes que durant aquest mandat podran 
exercir  el càrrec amb CARÀCTER DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA. 
 
SEGON:- ACORDAR que  el membre electe d’aquesta corporació que desenvolupi el seu 
càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, se li assignaran  53.065,30 euros en concepte 
de RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL.  
 
TERCER.- DESIGNAR el Sr. Josep Triadó i Bergés com a membre electe que exercirà el seu 
càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva. 
 
QUART.- APROVAR per a la resta dels membres de la Corporació, que no exerceixin el seu 
càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva ni parcial, les següents quanties econòmiques 
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EN CONCEPTE D’ASSISTÈNCIA EFECTIVA A LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS que a 
continuació es determinen i per cadascuna de les sessions: 

• Per assistència efectiva a les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple Municipal 
: 150 euros. 

• Per assistència efectiva a les sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de 
Govern Local: 675 euros. 

• Per assistència efectiva a les sessions de la Comissió Assessora de la Junta de 
Govern Local: 675 euros. 

 
CINQUÈ.- ACORDAR el dret de tots els membres electes d’aquesta Corporació, amb 
independència que exerceixin o no el seu càrrec amb dedicació exclusiva, a PERCEBRE LES 
DESPESES OCASIONALS PRODUÏDES PER L’EXERCICI DEL SEU CÀRREC, en la quantia 
degudament justificada. 
 
SISÈ.- RECONÈIXER el dret de tots els membres que exerceixin el seu càrrec amb dedicació 
exclusiva a SER DONATS D’ALTA EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL I 
COTITZAR PER TOTES LES CONTINGÈNCIES regulades en la seva legislació específica. 
 
SETÈ.- Aquest acord tindrà efectes retroactius des del dia 15 de juny de 2019 en base al 
principi de la retroactivitat dels actes administratius, regulada en l’art. 39 i concordants 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per la qual es regula el Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques. 
 
VUITÈ.- CONDICIONAR l’aprovació de les despeses que es derivin d’aquest acord en relació 
amb les retribucions i assistències a les quals s’ha fet referència als apartats anteriors a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent de la corporació. 
 
NOVÈ.- D’acord amb el que estableix l’article 75 Bis de la Llei 7/85 de Bases del Règim 
Local,  en el supòsit que la persona designada per a exercir el seu càrrec amb règim de 
dedicació exclusiva es trobés en causa d’incompatibilitat per exercir simultàniament 
qualsevol altre càrrec haurà d’optar entre algun dels dos càrrecs. 
 
DESÈ.- PUBLICAR íntegrament aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler 
d’Anuncis d’aquest Ajuntament en compliment del que disposa l’art. 75.5 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, i als efectes legals oportuns. 
 
ONZÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’Alcaldia, a tots els/les regidors/res d’aquest 
Ajuntament, a la Secretaria General, a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria i al 
Departament de Personal als efectes legals oportuns.” 
 
Sr. Alcalde:  Molt bé, intervencions? 
 
Sr. Expósito: Gracias, señor Alcalde. 
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Vemos que se coloca como miembro electo con dedicación exclusiva el Sr. Alcalde, pero 
echamos en falta una cláusula, un punto en este documento, donde se prohíba ejercer 
como un cargo, o sea, que se pueda reducir su dedicación exclusiva para poder ejercer 
como otro cargo, como por ejemplo ha pasado, que usted fue el presidente del Consejo 
Comarcal, o bueno, o que si se reduce el tiempo de dedicación, que no se dedique a otro 
chiringuito de los que existen en Cataluña. Echamos en falta que exista esa cláusula en el 
documento. 
 
También vemos que se crea una comisión asesora de la Junta de Gobierno Local, que para 
nuestro entender es para colocar al resto de Equipo de Gobierno que no está en la Junta 
de Gobierno Local. Y es por eso que nosotros votaremos en contra.  
 
Sr. Alcalde:  Molt bé, més intervencions? 
 
Sr. García:  Bé, nosaltres, en primer lloc, ho hem anat dient durant aquesta passada 
legislatura, no?, la desigualtat que hi ha entre les assignacions que tenen els membres de 
l’oposició i els membres del Govern és exageradament gran, pensem, segueix sent la 
mateixa, tot i haver-ho parlat en algunes ocasions, i bé, considerem que no cal que els 
regidors de l’oposició tinguin una feina gairebé de voluntariat, diríem, mentre que els 
membres del Govern cobren deu vegades més, i mentre l’Alcalde, doncs, en aquest cas, 
és veritat que òbviament la retribució és la que fixa la llei com a màxim, però recordar 
que fa quatre anys el màxim estava en 50.000 euros anuals, i es va posar a 44.000, ara el 
màxim està en 53.000 i es posa 53.000, que és el màxim en pobles de 10.000 a 20.000 
habitants.  
 
En tenim poc més de 10.000. segurament no caldria aquesta diferència tan gran entre uns 
i altres.  
 
Simplement això, el nostre vot, en principi seria en contra, tot i que si realment hi ha una 
disposició a parlar d’aquest tema de debò, perquè n’hem parlat en diverses ocasions i no 
hi ha hagut manera d’arribar a un acord, doncs podríem canviar el vot a abstenció, però 
seria per constatar i que quedés en acta que es farien reunions sobre aquest tema 
després de l’estiu, sense retardar-ho més i amb compromís realment d’arribar a un acord. 
 
Sr. Alcalde:  Molt bé, més intervencions? 
 
Sra. Fernández: Sí, bona tarda. A veure, nosaltres votarem a favor de la proposta, 
entenem que és continuista, però sí que ens agradaria que més endavant es parlés 
d’aquest tema, que és veritat que la legislatura passada n’hem parlat en diverses ocasions 
i mai hem arribat a un acord. 
 
Sí que ens agradaria que se’n parlés, almenys de cara al proper any. 
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I entenem que així es farà, i per això hi votem a favor, però volem fer aquesta 
consideració. 
 
Sr. Medina: Bé, de cara a poder-ne parlar, teniu el nostre compromís perquè ho puguem 
fer, us emplacem després de l’estiu, i parlem del que calgui i veiem si hi ha alguna manera 
que puguem arribar a algun tipus d’acord. De cara a la retribució de l’Alcalde, com dieu és 
la que marca la llei i creiem que és la justa en aquest cas, i en el cas del regidor de 
Ciutadans, dir-li que el fet que el nostre Alcalde fos president del Consell Comarcal no va 
ser una altra cosa que ser molt beneficiós per Premià de Dalt, per molt tipus d’assumptes 
d’informacions de primera mà, de poder estar al cas de tots els temes, i recordar que 
quan va ser president del Consell Comarcal es va abaixar la retribució d’Alcalde per poder 
compensar aquesta doble dedicació. 
 
I que per nosaltres el Consell Comarcal mai serà un xiringuito perquè  fa una funció molt 
important pel Maresme. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde:  Més intervencions? 
 
Sr. García:  No, només per contestar.  
 
Amb aquest compromís votem abstenció, entendreu que el vot no és a favor perquè el 
compromís hi ha sigut en diverses ocasions i haurem de veure com va. Bueno, només 
apuntar que el tema aquest que es va abaixar el sou quan va ser conseller comarcal per 
compensar, ja ho vam parlar en el seu moment, però la baixada no va compensar. Es va 
abaixar menys del que s’apujava.  
 
Sr. Alcalde:  Jo diria, per contestar, el punt novè, si llegiu el punt novè, ja posa: “D’acord 
amb el que estableix l’article 75, en el supòsit que la persona designada per a exercir el 
seu càrrec amb règim de dedicació exclusiva es trobés en causa d’incompatibilitat per 
exercir simultàniament qualsevol altre càrrec haurà d’optar entre algun dels dos càrrecs.”  
Això ja ho diu dintre del punt de l’ordre del dia, per tant, la dedicació completa no pot ser 
compartida, i llavors hauria de renunciar al càrrec que tingués al Consell Comarcal.  
 
Dir-vos això, que el tema aquest de les retribucions dels càrrecs electes jo crec que és un 
tema que hauria de venir ja marcat, perquè és un tema fàcil de disputar a política, i quan 
algú està governant, doncs fa una cosa, i quan està a l’oposició doncs sempre és fàcilment 
criticable, no? 
 
Jo agraeixo els que no ho critiquen, perquè tots hem estat al Govern, però també s’ha de 
fer una reflexió a nivell general del que està retribuïda la política, de dir, qualsevol 
empresa privada segurament amb una responsabilitat similar, doncs tindries una 
retribució superior. 
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Dir que l’Alcalde no és el que més cobra de l'Ajuntament, és el màxim responsable, però 
no és el que més cobra de l'Ajuntament, i no està ni al top 5, o sigui, també són coses a 
reflexionar en aquest sentit. 
 
Dir que també, i un tema que potser en la campanya no hem fet servir, però que fa cinc 
anys jo vaig signar també un document, quan vaig començar a tenir dedicació exclusiva, o 
algun tipus de dedicació a l'Ajuntament, després de molts anys d’estar doncs amb 
retribucions amb dietes, jo vaig intentar si hi havia algun sistema perquè un polític pogués 
cobrar per objectius. 
 
Vaig fer consultes a diferents àmbits, Generalitat, Diputació, i no hi havia cap cas de cap 
polític, que potser ens ho hauríem de plantejar, de dir que a l’empresa privada jo cobrava 
una part del meu salari en funció d’objectius, però aquí no hi havia manera. Vam 
preguntar-ho, si hi havia una fórmula, de dir: “Una part de la teva retribució que vagi en 
funció d’uns objectius que siguin, diguem-ne, objectius, que no sigui amb la valoració 
d’una persona, sinó que hi hagi en funció d’uns números, o en funció de....” 
 
No hi va haver manera, no hi va haver cap tipus de precedent, i tampoc hi havia la 
possibilitat, i la llei no permet cap tipus d’objectius. 
 
Llavors vaig signar un compromís que dir que en el moment que, bé, perquè veníem 
d’una època d’una molt mala gestió de l’administració pública, que la majoria 
d’ajuntaments o administracions s’havien endeutat fins a dalt de tot, havien deixat de 
pagar a proveïdors, moltes factures al calaix per intentar... 
 
I bé, o dèficits importants de l’administració, dèficits econòmics que després provoquen 
retallades i provoquen també increment d’impostos. 
 
Doncs vaig signar un compromís, i aquest compromís està doncs fa cinc anys, que en el 
moment que, com que no podia cobrar per objectius, no podia posar una part del salari 
per objectius, de dir: tres temes que considerava important en aquell moment. 
 
Primer, que l'Ajuntament pagués proveïdors dintre el termini legal, que és important que 
els proveïdors cobrin dintre el termini legal. 
 
Segon, que l'Ajuntament no s’endeuti. El fet d’endeutar-se és una fàcil manera de 
provocar, després, com dèiem, retallades, o increment d’impostos, perquè després del 
que has de pagar als bancs, doncs al final s’ha de treure d’algun lloc. 
 
I el tercer punt és que no hi hagi pèrdues, que tanquéssim l’any amb positius. 
 
Si es complien aquests tres, continuava cobrant. Si no es complia un dels tres, deixava de 
cobrar, aquest és el meu compromís. 
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No el 10% ni el 20, sinó el 100% de la meva retribució. 
 
Això perquè ho sabeu. No ho hem fet servir tampoc en campanya ni res, però també és 
bo que ho sapigueu, que jo no estic aquí per un motiu econòmic, que segurament a 
l’empresa privada podria tenir una retribució superior, però que també és el meu 
compromís, que jo crec que entre tots, la part aquesta de la retribució dels càrrecs 
públics, és un aspecte que no hauria de ser de discussió, perquè algun moment tothom 
estarà en diferents posicions, i jo crec que també seria bo doncs fer-ho veure. 
 
D’acord? 
 
Si de cas passem a votació. 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 14 vots a favor (JUNTS, ERC-AM i PSC-CP), 1 vot 
en contra (Cs)  i 2 abstencions (CPD-AMUNT) dels membres que integren la 
Corporació. 
  
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 
6. DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
EVENTUAL D’AQUEST AJUNTAMENT 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 15 de juny de 2019, de conformitat amb el que 
disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim 
Electoral General i per majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta 
Corporació, i, per tant, pel quòrum exigit en la legislació abans assenyalada, va elegir al 
Regidor Sr. Josep Triadó i Bergés Alcalde -President d’aquest Ajuntament, el qual, prèvia 
acceptació i promesa del càrrec en la fórmula legalment establerta, va prendre possessió 
del seu càrrec d’Alcalde - President i de les competències, honors i prerrogatives que, com 
a tal, li pertoquen. 
 
L’article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
relació amb els articles 304.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, estableix que el nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual són determinats pel Ple municipal, al 
començament de cada mandat corporatiu i que aquestes determinacions només podran 
ser modificades amb motiu dels pressupostos anuals. 
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L’article 304.2  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, estableix que el nomenament i 
separació del personal eventual són lliures i correspon a l’Alcaldia, així com, que els 
mateixos cessen automàticament quan es produeix el cessament o l’expiració del mandat 
de l’autoritat per al qual presta la funció de confiança o assessorament. 
 
L’article 304.3, del mateix text legal estableix que el nomenament del personal eventual, 
el règim de les seves retribucions i llur dedicació es publiqui al BOP, DOCG, i s’escau en el 
Butlletí o Diari propi de la Corporació. 
 
L’article 104 bis introduït pel número vint-i-vuit de la Llei  27/2013, 27 desembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, estableix que el nombre màxim 
de personal eventual de les entitats locals amb una població entre 10.000 i 20.000 
habitants no podrà superar el nombre de 2. 
 
Vist l’informe de la Secretària General de l’Ajuntament núm. 3/19 de data 4 de juny i fent 
ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la 
seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, “reguladora de les bases de 
règim local”, en relació amb els articles 304 al 306 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, i 
9 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, proposo al Ple Municipal l’adopció dels 
següents acords: 

PRIMER. MODIFICAR LA PLANTILLA DEL PERSONAL EVENTUAL d’aquest Ajuntament, pel 
que fa als llocs de treball relatius a PERSONAL DE CONFIANÇA I ASSESSORAMENT 
ESPECIAL que s’especifiquen a continuació: 

 
Dos llocs de treball denominats ASSESSORS. 
 

a) Assessor d’Alcaldia (1). 
b) Assessor d’Alcaldia (2). 

 
SEGON. DETERMINAR les característiques d’ambdós llocs de treball del PERSONAL 
EVENTUAL anteriorment assenyalat. 
 
En especial tindran les atribucions següents: 
 

A. ASSESSOR D’ALCALDIA 1:  
 
a) Funcions d’assistència a l’Alcalde. 
b) Recollir i atendre les incidències dels serveis municipals i proposar millores que 
es considerin dependents d’Alcaldia. 
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c) Aconsellar en qüestions referents a les relacions amb la ciutadania i les 
institucions. 
d) Assessorar i proposar millores en matèria d’imatge corporativa i comunicació, 
tant amb els mitjans de comunicació com amb les noves tecnologies. 
e) Assessorar en matèria de les polítiques de participació ciutadana. 
f) Assistència protocol·lària en aquells actes en què es consideri necessari per part 
d’Alcaldia. 
g) I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes 
per l’Alcalde-President. 
 
B.   ASSESSOR D’ALCALDIA 2: 

 
a) Funcions d’assistència a l’Alcalde. 
b) Recollir i atendre les incidències dels serveis municipals i proposar millores que 
es considerin dependents d’Alcaldia. 
c) Aconsellar en qüestions referents a les relacions amb la ciutadania i les 
institucions. 
d) Assessorar, aconsellar i proposar millores a l’Alcaldia per a la coordinació, 
gestió i control de la Festa Major, altres Festes tradicionals i activitats lúdiques i 
culturals. 
e) Assistència protocol·lària en aquells actes en què es consideri necessari, en 
col·laboració amb Alcaldia. 
f) I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes 
per l’Alcalde-President. 

 
TERCER. FIXAR que les retribucions íntegres anuals del personal eventual anteriorment 
esmentat seran les següents: 
 

A. ASSESSOR D’ALCALDIA 1: 44.684,36 € euros/anuals, dividides en 14 
mensualitats. 
B. ASSESSOR D’ALCALDIA 2: 19.000,00 € euros/anuals, dividides en 14 
mensualitats. 
 

QUART. CONDICIONAR l’aprovació de les despeses que es derivin d’aquest acord, en 
relació amb les retribucions a les quals s’ha fet referència a l’apartat anterior, a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost vigent de la corporació. 
 
CINQUÈ.  Aquest acord ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia que sigui aprovat per part del 
Ple Municipal i sens perjudici de la competència de l’Alcaldia perquè dicti, mitjançant 
Decret, el nom de les persones que han d’ocupar els llocs de personal eventual d’especial 
confiança i assessorament. 
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SISÈ. PUBLICAR aquest acord en el BOP, en el DOGC, en compliment del que disposa 
l’article 304.3 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 

 
SETÈ. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Alcaldia, a tots els regidors d’aquest 
Ajuntament, a la Intervenció, la Secretaria General, la Tresoreria, al Departament de 
Personal i a les persones interessades i a totes les àrees municipals per al seu coneixement 
i als efectes escaients.” 
 
Sr. Alcalde:  Molt bé, intervencions? 
 
Sr. Expósito: Gracias, señor Alcalde.  
 
Nosotros votaremos en contra porque es una cuestión moral, entre el sueldo bruto del 
señor Alcalde, más los dos asesores, que los dos asesores tienen casi el mismo trabajo, se 
nos van 116.000 euros de las arcas de nuestro Ayuntamiento. Entonces, si comenzamos a 
mirar el punto anterior, lo que se retribuye a un regidor de la oposición, con 150 euros 
entre 14 pagas, son 3.570 euros, me parece que la descompensación es muy grande.  
 
Sí que es verdad que en la política no venimos a enriquecernos, pero tampoco es cuestión 
de que se nos vayan en tres personas 116.000 euros. 
 
Por eso nuestro voto será en contra. 
 
Sr. Alcalde:  Molt bé, més intervencions? 
 
Sr. García:  Bé, per nosaltres la qüestió no és tant el sou, sinó el fet que sempre hem dit 
que no considerem, no estem d’acord amb la nominació a dit de persones, en aquest cas 
de càrrecs eventuals, considerem que serien tasques que podrien fer i haurien de fer 
treballadors contractats amb un concurs públic i transparent, i amb concurrència de com 
més persones millor, i bé, dos càrrecs de confiança, que a més la descripció de les 
funcions són gairebé les mateixes, són tots els mateixos punts menys un que canvia, i a 
part, doncs bueno, com que s’aprovarà igualment, el que sí que farem és estar atents a si 
realment aquestes funcions són les funcions que aquí diuen, són funcions 
d’assessorament o si es duen a terme funcions que no són aquestes. 
 
Doncs això, no estem d’acord amb el fet que hi hagi càrrecs de confiança, creiem que no 
caldria, i a més sempre es va al màxim que es permet, que serien aquests dos càrrecs, i 
per això hi votarem en contra. 
 
Sr. Alcalde:  Més intervencions? 
 
Sra. Fernández: Sí, bona tarda. Gràcies. 
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A veure, nosaltres hi votarem a favor, però per una raó: tot i que aquests càrrecs tenen 
mala fama habitualment entre la població, creiem que realment en el dia a dia del govern 
i del treball diari són eficaços i realment agilitzen gestions. 
Per tant, el nostre vot serà a favor. 
 
Sr. Alcalde:  Més intervencions? 
 
Sr. Fornés:  Bona tarda. Nosaltres en principi ens abstenim, perquè no veiem sobretot la 
necessitat de la segona figura eventual, donat que, com deien ells, pràcticament els punts 
són els mateixos, menys el punt D. I no veiem que, sent el mateix, a més a més, una cobri 
gairebé més del doble que l’altra. No entenem ben bé aquesta proporció que hi ha aquí. 
 
Ens abstindrem només per això. 
 
Sr. Alcalde:  Més intervencions? 
 
Sr. Medina: La llei ens permet tenir dos càrrecs de confiança, a partir d’aquí nosaltres sí 
que valorem molt la feina del càrrec de confiança que continua, en tots els àmbits que ha 
portat fins al dia d’avui, a nivell de comunicació, tota la part de protocol, etcètera. 
 
Penseu que els càrrecs de confiança no sol es dediquen a una tasca concreta, sinó que 
assessoren en totes les temàtiques generals de l'Ajuntament, i de cara al segon càrrec 
que podem crear, nosaltres hem trobar una mancança en aquests quatre anys, estem 
aquí per millorar, i en aquesta voluntat que tenim de reestructurar totes les àrees, hem 
vist que ens falta una figura de coordinació, cada vegada tenim més esdeveniments 
generats i promoguts per l'Ajuntament, estem parlant de Festes Majors,  festivals, 
activitats culturals, activitats lúdiques de molta índole, en què hi ha un pes molt 
important sobre la part tècnica, i creiem que la figura aquesta de més contrastada 
experiència, perquè ho ha portat en diverses ocasions, d’enllaç entre la part tècnica de 
l'Ajuntament, que s’han de dedicar a fer tècnics, més la part operativa, que ha de fer que 
funcionin tots aquests esdeveniments, ens serà molt útil i per això creem aquesta figura. 
Simplement és per això. 
 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde:  Molt bé. Més intervencions? 
 
Passem a votació. 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 11 vots a favor (JUNTS, PSC-CP), 3 vots en 
contra (CPD-AMUNT i Cs)  i 3 abstencions (ERC-AM) dels membres que integren la 
Corporació. 
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S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 
7. DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
QUE SIGUIN COMPETÈNCIA DEL PLE 
 
Sr. Alcalde:  Abans de començar, dir-vos que s’ha fet una primera distribució, perquè 
aquest mes la idea és que qualsevol regidor o regidora que vulgui pertànyer a algun 
d’aquests òrgans com a suplent, doncs també s’hi afegiria i en el proper Ple doncs en 
donaríem compte, algun grup ja ho ha manifestat, i no hi ha cap problema per introduir-
ho. 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“Un cop celebrades les eleccions municipals el passat dia 26 de maig de 2019 convocades 
mitjançant el Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, i un cop constituït el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament 
d’Organització i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 
28 de novembre, al nomenament dels nous representants de la Corporació en els òrgans 
col·legiats que siguin competència del Ple. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista del que s’ha exposat anteriorment, proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- NOMENAR com a representats de l’Ajuntament de Premià de Dalt, en els ens 
supramunicipals que es relacionen a continuació a les persones següents: 

• Entitats Urbanístiques de Conservació i Juntes de Compensació: 
Titular: Sr. Josep Triadó i Bergés 
Suplents: Sr. Carles A. Medina Vilalta 
  Sr. Josep Font i Vives 
   
 

• Agrupació de municipis amb transport urbà (AMTU): 

Titular:  Sr. Marc Tintoré i Serra 
Suplent: Sr. Carles A. Medina Vilalta 
 

• Comissió de Festes: 
Titular: Sr. Ramon Golart Ávila  
Suplents: Sr. Marc Tintoré i Serra 
  Sra. Josi Duran Cutillas 
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• Agrupació de Defensa Forestal: 
Titular: Sra. Marta Bosch Lafuente 
Suplents: Sr. Josep Font i Vives 
  Sr. Ginés Marín Marín 
 
   

• Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme: 
Titular: Sr. Josep Triadó i Bergés 
Suplent: Sra. Marta Bosch Lafuente 
  Sr. Carles A. Medina Vilalta 
  Sr. Josep Font i Vives 
 

• Consorci per a la protecció i gestió de l’Espai Natural: “ Parc Serralada Litoral”: 
Titular:  Sra. Marta Bosch Lafuente 
Suplent: Sr. Marc Tintoré i Serra 
  Sr. Josep Font i Vives  
 

• Consorci per a la Normalització Lingüística: 
Titular: Sra. Josi Duran Cutillas 
Suplents: Sr. Marc Tintoré i Serra  
  Sr. Carlos García Ábalos 
    

• Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme: 
Titular: Sr. Carles A. Medina Vilalta 
Suplent: Sr. Alejandro Costa Urigoitia 
   
 

• Mancomunitat de la Deixalleria de residus sòlids i urbans: 
Titular: Sra. Marta Bosch Lafuente   
Suplent:  Sr. Josep Font i Vives 
 

• Fons Català de cooperació al desenvolupament: 
Titular: Sr. Carles A. Medina Vilalta 
Suplent: Sr. Alejandro Costa Urigoitia 
 

• Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat: 
Titular: Sra. Marta Bosch Lafuente 
Suplent: Sr. Marc Tintoré i Serra  
 

• Consell Escolar Municipal: 
CEIP Marià Manent 
CEIP Santa Anna 
Escola de Música i Dansa 



 

 

31 
 

IES Valerià Pujol 
Escoles Betlem 
 
Representats de l’Ajuntament: 
Sr. Josep Triadó i Bergés 
Sra. Josi Duran cutillas 
Sr. Marc Tintoré Serra 
Sr. Alejandro Costa Urigoitia 
Sra. Inmaculada Fernández Martínez 
Sr. Jaume Batlle de Castro 
 

• Consells Escolars de Centres i Consell Escolar d’Escola Bressol: 
CEIP Marià Manent 
CEIP Santa Anna 
Escola de Música i Dansa 
IES Valerià Pujol 
Escoles Betlem 
Escola Bressol Cristòfol Ferrer 
Escola Bressol Santa Anna 
 
Representants de l’Ajuntament: 
Titular: Sra. Josi Duran Cutillas 
Suplents: Sr. Ramon Golart Ávila 
  Sra. Inmaculada Fernández Martínez 
  Sr. Jaume Batlle de Castro 
 

• Comissions delimitació del terme municipal: 
Titular: Sr. Carles A. Medina Vilalta 
Suplent: Sra. Marta Bosch Lafuente 
  Sr. Josep Font i Vives 
 

• Comissió d’Avaluació i Seguiment del Projecte de la Llei de Barris 
Sr. Josep Triadó i Bergés 
Sr. Julián Giner Arroyo 
Sr. Josep Font i Vives 
Sra. Josi Duran Cutillas 
Sr. Lluis Garcia Jiménez 
 

• Consorci Salut:  
Titular: Sra. Marta Bosch Lafuente 
Suplents: Sra. Isabel Sola Ruiz 
  Sr. Ginés Marín Marín 
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SEGON.- COMUNICAR aquests acords a les persones nomenades i als ens supramunicipals 
esmentats als efectes escaients.” 
 
Sr. Alcalde:  Molt bé. Intervencions? 
 
Sr. Expósito: Gracias, señor Alcalde.  
 
Bueno, no sé si ustedes han repasado el documento, pero vemos que en ninguna de las 
comisiones ni consorcios aparece Ciudadanos. 
 
Agradezco que usted diga antes que si queremos aparecer como suplentes o vocales y tal, 
pero es que nos parece gravísimo que ni en el Consejo Escolar no aparezcamos. Están 
todos los representantes de este Ayuntamiento menos Ciudadanos.  
 
Sr. Font:  Esquerra tampoc. 
 
Sr. Expósito: Bueno, Esquerra. Quiero decir que ustedes hayan propuesto ya la queja. 
¿Cómo puede ser que no tengamos representación? No sé si es que nos quieren silenciar, 
o no sé, nos digan cualquier tipo de explicación, porque no puede ser que formamos 
parte de este Ayuntamiento y en una parte tan importante como es la educación no 
estemos representados. 
 
No sé si nos pueden explicar por qué no estamos. 
 
Sr. Alcalde:  Bueno, crec que ho he explicat abans, de dir ara, el que s’han agafat és els 
que hi havia de la legislatura passada, només canviant el titular, perquè si canvia el 
regidor que és el titular de cada àmbit, però el que farem és, a la propera, al proper Ple, 
tothom que hi vulgui participar, està convidat. Com que abans no hi era Ciudadanos, per 
això no pot venir de l’anterior legislatura. Però com que s’ha fet per iniciar, si hi hagués 
alguna urgència, que no crec que hi hagi cap consell escolar ara en aquest inici, al proper 
Ple, qualsevol comissió o consell que vulgui participar, està convidat, i bé, per això ho he 
comentat abans, perquè el que s’ha intentat és mantenir els que hi havia abans, i canviar 
el titular si canviava el regidor responsable, per si tenia alguna urgència o hi havia algun 
consell que es convocava durant aquest mes. 
 
D’acord? 
 
I res de silenciar ni res. Escolti’m, cap problema. 
 
Sr. Batlle:  A nosaltres doncs, bueno, una mica el Carles Medina ho ha explicat bé, no? 
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Segurament ens hagués agradat parlar, ara ho has aclarit millor, més que re perquè la 
documentació ens arriba dijous, divendres, amb Festa Major entremig, vull dir que reunir-
nos és molt diferent, és difícil. 
 
De totes maneres, comentar-li al de Ciutadans, jo porto quatre anys de suplent i encara 
no he anat a ningun lloc, vull dir que tampoc no es preocupi gaire. 
 
I bueno, de totes maneres, en parlem. El nostre vot serà favorable. 
 
Sr. Alcalde:  Algun comentari més? 
 
Sr. Expósito: Yo agradezco el consejo de los compañeros de Crida, pero no es porque sea 
suplente o no, sino es el hecho de intervenir en todos los órganos del Ayuntamiento. Es 
solo mi queja y ya está, no es ni que se convoque mucho ni poco, es el hecho de estar. 
Gracias. 
 
Sr. Medina:  Solo... comentar que hi ha moltes comissions, i molts consorcis, que són ells 
els que generen les juntes i generen les trobades, i no depenen exactament de 
l'Ajuntament. L'Ajuntament formem part d’aquestes comissions i d’aquests consorcis, i 
ens posem a disposició per quan ells generen aquestes trobades. El que sí que podem 
intentar és fer-les més efectives quan hi siguem i fer-les millors, però en definitiva són ells 
els que generen el moviment. 
 
Sr. Alcalde:  Molt bé. Doncs passem a aprovació. 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 16 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC-CP i CPD-
AMUNT) i 1 abstenció (Cs) dels membres que integren la Corporació. 
  
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 

8. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 

La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 

“L’article 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Jurídic de les 
Entitats Locals estableix que en la seva qualitat d’Administracions públiques de caràcter 
territorial, i dins de l’esfera de les seves competències, correspon en tot cas als municipis 
les potestats reglamentàries i d’autoorganització. 
 
L’article 49 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril estableix que l’Ajuntament, en exercici de la seva 
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autonomia organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant 
en tot cas l’organització bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans 
complementaris ha de respondre als principis d’eficàcia, economia organitzativa i 
participació ciutadana. 
 
L’art. 48.2 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, preveu com a òrgans complementaris de 
l’organització municipal, les comissions d’estudi, informe i consulta. 
 
L’aprovació de la creació dels òrgans complementaris, així com, la determinació del 
nombre i nom de les mateixes correspon al Ple de l’Ajuntament a proposta de l’Alcaldia. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 
16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, PROPOSO AL PLE DE LA 
CORPORACIÓ L’ADOPCIÓ DELS ACORDS SEGÜENTS: 
 

1. CONSTITUIR LA JUNTA DE PORTAVEUS, com a òrgan complementari de caràcter 
col·legiat sense atribucions resolutòries, que s’integrarà dins l’organització 
municipal de l’Ajuntament de Premià de Dalt. 

2. ACORDAR que la Junta de Portaveus estarà integrada per l’Alcalde (que actuarà 
com a President, càrrec delegable en un dels seus membres) i per cada un dels/de 
les portaveus dels diferents grups municipals. Cada grup municipal designarà un o 
més d’un portaveu suplent que farà les tasques del titular en cas d’absència o 
renúncia. 

3. DONAR-SE PER ASSABENTAT que per part de cada grup municipal s’han designat 
els següents portaveus titulars i suplents:  

• JUNTS PER PREMIÀ DE DALT 

Portaveu: Carles Medina Vilalta. 
Suplent: Alejandro Costa Urigoitia. 
 

• ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL 

Portaveu: Quim Fornés i Fiol. 
Suplent: Clara Bonet Oltra 
 

• PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÉS 

Portaveu: Inmaculada Fernández Martínez. 
Suplent: Ginés Marín Marín. 
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• CRIDA PREMIÀ DE DALT-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CPD-AMUNT) 

Portaveu: Jaume Batlle de Castro. 
Suplent: Carlos García Ábalos. 
 

• CIUTADANS  

Portaveu: David Expósito Peñalver. 
 

4. ACORDAR que la Junta de Portaveus es reunirà amb caràcter ordinari i  prèvia 
convocatòria de l’Alcalde, després de la celebració de les Comissions Informatives, 
sens perjudici de la convocatòria de sessions extraordinàries quan així ho estableixi 
la Presidència o ho sol·liciti de forma raonada algun dels grups municipals. 

5. ACORDAR que la Junta de Portaveus tingui una doble naturalesa jurídica: 

a) Naturalesa assessora consultiva: en aquest cas es reunirà a instància de 
l’Alcaldia per a tractar assumptes que es considerin d’interès municipal i saber 
la opinió dels diferents grups municipals al respecte. 

b) Naturalesa anàloga a les comissions informatives: en aquest cas serà 
preceptiva l’assistència de la Secretària de l’Ajuntament, que actuarà amb veu 
però sense vot, i aixecarà acta de la reunió. 

 
6. ACORDAR que les reunions de la Junta de Portaveus tindran lloc, com a norma 

general, a l’Ajuntament, llevat que l’Alcaldia acordi que es duguin a terme en un 
altre lloc. 

7. ACORDAR que juntament amb els membres de ple dret de la Junta de Portaveus, 
l’Alcaldia podrà també convocar altres regidors/res perquè expliquin els temes 
objecte de la convocatòria. També podrà assistir amb veu però sense vot el 
personal tècnic que l’Alcaldia consideri convenient. 

8. ACORDAR que el quòrum d’assistència per a la constitució vàlida de la Junta de 
Portaveus serà el de la meitat dels seus membres i que els acords es prendran, si 
pot ser, per unanimitat, aplicant-se en cas de discrepància, el sistema del vot 
ponderat. 

9. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades als efectes escaients.” 

 
Sr. Alcalde:  Algun comentari? Estem tots d’acord? 
 

Ø Sotmesa la proposta a votació, per 17 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, PSC-CP, CPD-
AMUNT i Cs) dels membres que integren la Corporació. 
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S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat 
dels presents. 
 
 

9. DONAR CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE EN MATÈRIA DE 
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, NOMENAMENT DE 
TINENTS D’ALCALDE, CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ASSESSORA DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL, AIXÍ COM DE LES DELEGACIONS QUE L’ALCALDIA HA CONFERIT 

La Sra. Secretària dona lectura del següents acords: 

“DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26 DE JUNY DE 2019 RELATIU AL 
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES 
 
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 15 de juny de 2019, de conformitat amb el 
que preveuen els articles 195 i 196 LOREG i per majoria absoluta del nombre legal de 
membres d’aquesta Corporació, i per tant, pel quòrum exigit en la legislació anteriorment 
assenyalada va elegir al Regidor Sr. Josep Triadó i Bergés Alcalde-President d’aquest 
Ajuntament, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec en la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del seu càrrec d’Alcalde-President d’aquest Ajuntament i 
de les competències, honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 
 
Vist que l’article 23 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local 
en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i que l’article 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 estableixen que la Junta de Govern Local, està integrada 
per l’Alcalde i un nombre de regidors no superior a 1/3 del seu nombre legal, nomenats i 
separats lliurement per l’Alcaldia. 
 
Vist que l’article 21.3 de Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local 
en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, autoritza 
expressament a l’Alcalde-President a delegar les atribucions de competències a favor de la 
Junta de Govern Local, assenyalant que les competències en matèria urbanística que 
estableix l’article 21.1 j) atribueix a l’Alcaldia només poden ser delegades a favor de la 
Junta de Govern Local. 
 
Vist l’informe de la Secretària nº 3/19 de data 4 de juny de 2019. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
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57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  
 
RESOLC 
 

1. NOMENAR MEMBRES DE PLE DRET DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL d’aquest 
Ajuntament als regidors/es següents: 

President:  
a. Josep Triadó i Bergés 

 
Vocals:  

b. Sr. Alejandro Costa Urigoitia 
c. Sr. Carles A. Medina Vilalta 
d. Sra. Josi Duran Cutillas 
e. Sr. Marc Tintoré i Serra 

 
La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament es constituirà sota la presidència de 
l’Alcalde i quedarà integrada pels regidors i regidores abans assenyalats. 
 

2. ACORDAR  que la Junta de Govern Local tindrà assignada les següents funcions: 

• L’ASSISTÈNCIA permanent a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions. 
 

• L’exercici de les atribucions que aquesta ALCALDIA DE FORMA EXPRESSA LI 
DELEGUI. 

 
3. DELEGAR A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL : 

 
a) La FACULTAT DE RESOLDRE mitjançant actes administratius els expedients que 

siguin de CARÀCTER DISCRECIONAL relacionats amb les atribucions previstes a 
l’article 21.1 LBRL llevat de: 

 
- Les atribucions indelegables indicades a l’article 21.3 LBRL. 
- Les atribucions que per Decret d’Alcaldia s’hagi delegat a favor 

d’algun membre de la Corporació. 
- Les atribucions que expressament s’hagi reservat l’Alcaldia. 

 
b) La FACULTAT DE RESOLDRE mitjançant actes administratius els expedients que 

siguin de CARÀCTER REGLAT següents: 
 

- Atorgament de les llicències d’obertura d’establiment (innòcues i 
amb incidència mediambiental). 

- Atorgament de llicències d’obres majors. 
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- Aprovació d’actes administratius relacionats amb l’àmbit de gestió 
urbanística. 

 
4. NO DELEGAR A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL i per tant, RESERVAR-SE: 

 
A)  La FACULTAT DE RESOLDRE mitjançant actes administratius els expedients que 

siguin de CARÀCTER REGLAT relacionats amb les atribucions previstes a l’article 
21.1 LBRL.  
 

B) La FACULTAT DE RESOLDRE mitjançant actes administratius els expedients que 
siguin de CARÀCTER DISCRECIONAL següents: 

 
- L’ordenació de pagaments i la rendició de comptes. 
- La distribució de les retribucions complementàries no fixes i 

periòdiques. 
- La concessió de drets relacionats amb el cementiri i serveis 

funeraris. 
- Les ordres d’execució. 
- Els expedients sancionadors en matèria de trànsit. 

 
5. S’atribueix expressament a l’òrgan delegat la competència per a RESOLDRE ELS 

RECURSOS ADMINISTRATIUS de reposició que s’interposin contra els actes dictats 
per delegació. 
 

6. En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, expressament  
S’HA DE FER CONSTAR EL NÚMERO I LA DATA DEL DECRET DE DELEGACIÓ de 
conformitat amb l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, per la qual s’aprova el 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
 

7. Les competències anteriorment assenyalades EN CAP CAS PODRAN SER 
DELEGADES a favor de terceres persones i seran exercides directament per l’òrgan 
delegat; tot això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre 
a la consideració i resolució de l’Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta 
raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades, així mateix, 
l’Alcaldia podrà en qualsevol moment procedir a la revocació o avocació de les 
competències delegades. 
 

8. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí 
Municipal, en compliment del que disposa l’article 44 del RD 2568/86 de 28 de 
novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Ens Locals. 
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9. Aquests delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, TINDRAN EFECTE DES 
DEL MATEIX DIA DE LA SEVA SIGNATURA, sense perjudici de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d’avocació per aquesta Alcaldia. 
 

10. COMUNICAR aquesta resolució els interessats  pel seu coneixement i als efectes 
escaients. 
 

11. DONAR COMPTE AL PLE aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.” 

 
“DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26 DE JUNY DE 2019 RELATIU AL 
NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE 
 
NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 15 de juny de 2019, de conformitat amb el 
que preveuen els articles 195 i 196 LOREG i per majoria absoluta del nombre legal de 
membres d’aquesta Corporació, i per tant, pel quòrum exigit a la legislació anteriorment 
assenyalada va elegir al Regidor Sr. Josep Triadó i Bergés, Alcalde-President d’aquest 
Ajuntament, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec en la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del seu càrrec d’Alcalde-President d’aquest Ajuntament i 
de les competències, honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 
 
Vist que l’article 23.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local 
en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i que l’article 55 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 assenyalen que els Tinents o les Tinents d’Alcaldes, 
substitueixen per ordre del seu nomenament a l’Alcaldia, en cas de vacant, absència, 
malaltia o abstenció legal, i que els mateixos són nomenats i revocats lliurement per 
l’Alcaldia, entre els membres de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que aquesta Alcaldia mitjançant Decret d’aquesta mateixa data, va acordar nomenar 
els membres de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, entre els regidors i 
regidores del mateix i, que dins d’aquests membres, mitjançant Decret, aquesta Alcaldia 
té la intenció de procedir al nomenament dels Tinents i les Tinents d’Alcalde que 
procediran a substituir-li, en els supòsits anteriorment assenyalats per ordre rigorós de 
nomenament. 
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Atès que l’article 5 del Reglament Orgànic municipal vigent, expressament assenyala que 
l’Alcaldia nomenarà lliurement entre els membres de la Junta de Govern Local, un o més 
tinents/es d’Alcalde la finalitat dels quals serà la de substituir a l’Alcalde, per odre del seu 
nomenament, en els supòsits d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti les 
funcions de l’Alcaldia. 
Atès que el nomenament dels/ de les Tinents/es, haurà de ser acceptat pels nomenats; 
s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i s’ha de comunicar al Ple Municipal, als 
efectes del seu coneixement general. 
 
Atès que l’Alcaldia, en qualsevol moment, podrà procedir a revocar el nomenament dels 
regidors i regidores nomenats tinents o tinentes d’alcalde, seguint els mateixos tràmits 
que pel seu nomenament, sense necessitat de que el referit acord de revocació tingui que 
ser motivat, per estar dins de l’esfera de competència discrecional de l’Alcaldia. 
 
Vist l’informe de la Secretària de l’Ajuntament nº 3/19 de  data 4 de juny de 2019. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  
 
RESOLC 
 

PRIMER. NOMENAR als següents regidors/es, membres de la Junta de Govern Local, 
TINENTS/ES D’ALCALDE d’aquest Ajuntament d’acord amb el següent ordre de 
prelació:  

 
- Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Alejandro Costa Urigoitia 
- Segon Tinent d’Alcalde: Sr. Carles A. Medina Vilalta 
- Tercera Tinent d’Alcaldessa: Sra. Josi Duran Cutillas 
- Quart Tinent d’Alcalde: Sr. Marc Tintoré i Serra 
 

SEGON. ACORDAR que els Tinents d’Alcalde anteriorment nomenats, substituiran a 
aquesta Alcaldia per odre rigorós de nomenament, en el supòsits d’absència, 
suspensió del càrrec d’alcalde per sentència judicial ferma, malaltia, vacant o per 
causa d’abstenció legal, en les funcions pròpies de l’Alcaldia. 
 
TERCER. COMUNICAR  aquest Decret als Tinents i Tinentes d’Alcalde  afectats, fent-
los constar que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les 
seves atribucions com Alcalde/essa accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, 
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat. 
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QUART. Aquest acord ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura i 
prèvia acceptació per part dels Tinents o les Tinents d’Alcalde nomenats, i produirà 
efectes jurídics fins que l’Alcaldia no el revoqui o no es produeixi el nomenament d’un 
nou Alcalde o Alcaldessa 

 
CINQUÈ. DONAR COMPTE D’AQUESTA RESOLUCIÓ AL PLE de l’Ajuntament en la 
sessió extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment del que 
preveu l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals.” 

 
“DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26 DE JUNY DE 2019 RELATIU A LA 
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ASSESSORA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I NOMENAMENT 
DELS SEUS MEMBRES 
 
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ASSESSORA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I NOMENAMENT 
DELS SEUS MEMBRES  
 
Vist que l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú estableix que  “Las 
Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de 
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.” 
 
Vist que l’article 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Jurídic 
de les Entitats Locals estableix que “1. En su calidad de Administraciones públicas de 
carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso 
a los municipios, las provincias y las islas: 
 
a) Las potestades reglamentarias y de autoorganización.” 
 
Vist que l’article 49 del Text Refós de la Llei Municipal i de  Règim Local aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril estableix que “L’Ajuntament, en exercici de la seva 
autonomia organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant 
en tot cas la organització bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans 
complementaris ha de respondre als principis d’eficàcia, economia organitzativa i 
participació ciutadana” 
 
Vist el que estableix l’article 21.1 a) i d) LBRL en quant és competència de l’Alcalde “Dirigir 
el gobierno y la administración municipal” (indelegable) i “Dirigir, inspeccionar e impulsar 
los servicios y obras municipales” (delegable) 
 
Vist el que estableix l’article 13.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya en quant “Los 
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órganos colegiados, cualquiera que sea la naturaleza de sus funciones, se rigen en cuanto 
a su composición, funciones y funcionamiento por las normas específicas o los convenios 
que los crean o regulan, y les son de aplicación preferente las disposiciones de los artículos 
14.2, 17.4 y 5, 18.4 y 19.3. En defecto de regulación propia, se rigen por las demás normas 
contenidas en el presente capítulo.” 
 
Vist el que estableix l’article 14 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya:  
“1. Los órganos colegiados están constituidos por: 
  
a) El presidente o presidenta. 
b) El vicepresidente o vicepresidenta o vicepresidentes, si así lo prevé la norma de creación 
del órgano. 
c) Los vocales. 
d) El secretario o secretaria. 
  
2. La secretaría es ejercida por un vocal o una vocal del mismo órgano o por una persona 
al servicio de la correspondiente administración pública. En este último caso, asiste a las 
sesiones con voz y sin voto. 
  
3. El órgano competente para designar a los vocales titulares también puede designar a 
sus suplentes, que sustituyen a aquellos en los casos de ausencia, vacante o enfermedad o 
por cualquier otra causa justificada. Los suplentes pueden ser designados por tiempo 
indefinido o para una sesión determinada.” 
 
Vist que amb la voluntat de servir amb objectivitat els interessos generals i amb la 
intenció de respondre als principis bàsics d’actuació administrativa d’eficàcia, celeritat, 
eficiència i economia administrativa s’ha considerat necessari i convenient dotar a la 
Corporació d’un nou òrgan complementari de caràcter col·legiat sense atribució 
resolutòria que dugui a terme l’estudi, informe i consulta dels assumptes que han de ser 
sotmesos a la decisió de la Junta de Govern Local.  
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  
 
RESOLC 
 
PRIMER: CONSTITUIR, dins de l’organització interna de l’Ajuntament de Premià de Dalt, la 
COMISSIÓ ASSESSORA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, òrgan complementari de caràcter 
col·legiat sense atribucions resolutòries, que tindrà com a objectiu principal l’estudi, 
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informe i consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió de la Junta de 
Govern Local. 
 
SEGON: ACORDAR que la Comissió Assessora de la Junta de Govern Local celebrarà 
sessions amb caràcter ordinari TRENTA MINUTS abans de la celebració d’una sessió 
ordinària de la Junta de Govern Local, sense perjudici de la convocatòria de sessions 
extraordinàries quan així ho estableixi la Presidència. 
 
TERCER.- FACULTAR al Sr. President de la Comissió Assessora de la Junta de Govern Local 
a posposar o avançar amb caràcter excepcional la celebració de les sessions ordinàries de 
la mateixa, quan les circumstàncies ho justifiquin, i sempre dins del mateix mes. 
 
QUART.- NOMENAR MEMBRES DE PLE DRET de la Comissió Assessora de la Junta de 
Govern Local d’aquest Ajuntament a: 
 

- Presidenta: Sra. Isabel Sola Ruiz 
 

- Vocals:  
o Sr. Ramon Golart Àvila (vicepresident) 
o Sra. Marta Bosch Lafuente 
o Sr. Julián Giner Arroyo 
 

Secretària: Sra. Mireia Boté Massagué (suplent: Sr. Antonio López Martínez) 
 
CINQUÈ: ACORDAR que en els supòsits d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre 
causa justificada, la persona que ocupa la  presidència serà substituïda per la persona que 
ocupa la vicepresidència, i en el seu defecte, pel vocal o la vocal de mes antiguitat, i en el 
supòsit de que es tingui la mateixa antiguitat, per el vocal de més edat. 
 
SISÈ: ACORDAR que per a la vàlida constitució de l’òrgan col·legiat, als efectes de la 
celebració de sessions i deliberacions, es requereix la presència dels titulars de la 
Presidència  i de Secretaria (o persones que legalment els substitueixin) i de la meitat, com 
a mínim, dels seus membres, amb un mínim de tres. Aquest quòrum es requerirà en una 
primera i única convocatòria. En el supòsit que no s’hagin complert els requisits de la 
convocatòria, l’òrgan col·legiat quedarà vàlidament constituït i, per tant, podrà celebrar 
sessió, si s’han reunit tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat. 
 
SETÈ: ACORDAR que per a la aprovació dels acords es requerirà la majoria simple dels vots 
vàlidament emesos pels seus membres. En cas d’empat determinarà el resultat de les 
votacions el vot de qualitat del President. Es permetrà la votació secreta quan així ho 
acordi la majoria absoluta dels membres que legalment formen part de l’òrgan col·legiat.  
 
 VUITÈ: NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades als efectes escaients.” 
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“DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26 DE JUNY DE 2019 RELATIU A 
L’APROVACIÓ DE COMPETÈNCIES QUE ES MANTINDRAN DEPENENTS D’ALCALDIA 
 
APROVACIÓ DE LES COMPETÈNCIES QUE ES MANTINDRAN DEPENDENTS D’ALCALDIA 
 
D’acord amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, el dia 15 de juny de 2019 es va constituir la Corporació 
Municipal resultant de les eleccions locals del dia 26 de maig de 2019. 
 
A la mateixa sessió, va prendre possessió del càrrec d’alcalde el regidor del partit polític de 
JUNTS PER PREMIÀ DE DALT-NOU IMPULS (JUNTS), el senyor JOSEP TRIADÓ I BERGÉS, 
amb les competències, honors i prerrogatives que li atribueix la legislació vigent. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- MANTENIR, I PER TANT NO DELEGAR,  l’àmbit de gestió dels assumptes relatius  
a  l’àrea de SERVEIS TERRITORIALS I ESPAI URBÀ. 

1. Àmbits: Brigada.- Obra pública - Via pública.- Clavegueram. – Servei d’aigua 
potable, neteja viària, enllumenat. -Conservació i manteniment d’edificis, 
equipaments i instal·lacions municipals.  
 

2. Condicions específiques: 
 

a) Es reserva la facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i 
tramitació dels assumptes, la signatura dels documents de tràmit 
necessaris, la formulació de propostes de resolució i la facultat resolutòria 
que no estigui delegada a la Junta de Govern Local. 

b) Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 12.000,00 
euros (IVA exclòs) exceptuant les subvencions.  
 
 

SEGON: NOTIFICAR aquest acord a Secretaria, Intervenció i Tresoreria als efectes 
escaients, donant compte al Ple en la propera sessió que se celebri.” 
 
“DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26 DE JUNY DE 2019 RELATIU A LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DEL REGIDOR ALEJANDRO COSTA URIGOITIA 
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DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES A FAVOR DEL REGIDOR ALEJANDRO COSTA 
URIGOITIA 
 
D’acord  amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, el passat dissabte, 15 de juny de 2019 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 
 
En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, qui va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives 
que li atribueix la legislació vigent. 
 
Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a 
la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 
de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió 
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de 
delegacions de competències a favor de diferents regidors i per tant, 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a ECONOMIA I PROJECTES 
ESTRATÈGICS, HABITATGE I PATRIMONI, COMUNICACIÓ I POLÍTIQUES DIGITALS, 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ, a favor del SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA. 
 

1. Àmbits que es deleguen: Pressupostos Municipals.- Impostos, Taxes, Preus Públics. 
– Projectes estratègics. - Promoció de l’habitatge públic. – Patrimoni municipal. - 
Mitjans de comunicació municipals- Relació amb premsa -  Digitalització de 
l’administració i TIC. - Plantilla orgànica, catàleg de llocs de treball.- Selecció de 
personal.- Prevenció de riscos laborals.   
 

2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de 
competències comportaran: 
 

a) Per a les regidories d’HABITATGE I PATRIMONI, COMUNICACIÓ I 
POLÍTIQUES DIGITALS, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ: 
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i. La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i 

tramitació dels assumptes, la signatura dels documents de tràmit 
necessaris, la formulació de propostes de resolució necessàries per a 
l’execució de les indicades delegacions. 
 

ii. Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 
3.000,00 euros (IVA exclòs) exceptuant les subvencions.  
 

iii. Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte 
l’autorització, disposició i reconeixement de la obligació quan es 
tracti de despeses menors a 600,00 euros que prèviament hagin 
estat correctament validades i s’hagi tramitat l’RC. 

 
b) Per a la regidoria d’ECONOMIA: 

 
i.  La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i 

tramitació dels assumptes, la signatura dels documents de tràmit 
necessaris, la formulació de propostes de resolució necessàries per a 
l’execució de les indicades delegacions.  
 

ii. Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 
12.000,00 euros (IVA exclòs) exceptuant les subvencions. 

 
iii. Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte 

l’autorització, disposició i reconeixement de la obligació quan es 
tracti de: 
 

1. Les despeses menors a 600,00 euros que prèviament hagin 
estat correctament validades i s’hagi tramitat l’RC. 

2. Altres despeses financeres d’interessos i amortitzacions de 
préstecs. 

 
c) Per a la regidoria de PROJECTES ESTRATÈGICS: 

 
i. La facultat de coordinació, la gestió i control dels projectes 

estratègics a petició de l’Alcalde.  
 

3. No es deleguen i, per tant, queda reservada a l’Alcalde, la següent atribució: 
 

d) Les aprovacions de pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 
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SEGON.- La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE 
LA PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la 
potestat d’avocació de l’Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat 
d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 
 
TERCER.- Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN 
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
disposen els art. 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
QUART.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ. 
 
CINQUÈ.- Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES A 
FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot 
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol 
assumpte atribuït a les competències delegades. 
 
SISÈ.- Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes 
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri 
alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i 
contractes de les administracions públiques. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no 
manifesten res en contra o fan ús de la delegació. 
 
VUITÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 
 
“DONAR COMPTE DE DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26 DE JUNY DE 2019 RELATIU A LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA REGIDORA JOSI DURAN CUTILLAS 
 
DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA REGIDORA JOSI DURAN CUTILLAS 
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D’acord  amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, el passat dissabte, 15 de juny de 2019 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 
En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, qui va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives 
que li atribueix la legislació vigent. 
 
Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a 
la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 
de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió 
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de 
delegacions de competències a favor de diferents regidors i per tant, 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a CULTURA, EDUCACIÓ I 
INFÀNCIA, IGUALTAT, a favor de la SRA. JOSI DURAN CUTILLAS. 
 

1. Àmbits que es deleguen: Serveis, gestió i autorització d’activitats als equipaments 
culturals municipals.- Suport a les entitats culturals.- Activitats culturals.- Calendari 
festiu.- Biblioteca.- Arxiu.- Museu.- Poblat iber.- Política Lingüística.- Promoció 
cultural de la Vila.- Suport i coordinació amb els centres escolars.- Foment i suport 
a la participació en l'àmbit escolar.- Serveis, gestió i autorització d’activitats als 
equipaments educatius municipals.- Escola municipal de música.- Aula Municipal 
de Dansa.- Escoles Bressol.- Educació en el lleure.- Atenció a la infància.- Formació 
permanent.- Suport i acompanyament a la comunitat educativa i les AMPAs.- 
Formació permanent d’adults. - Seguiment i aplicació del Pla d’Igualtat.- Servei 
d'informació i orientació a les dones.- Seguiment de la xarxa contra la violència 
masclista.- Suport a les entitats de dones. 
 

2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de 
competències comportaran: 
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a) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels 
assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris, la formulació de 
propostes de resolució necessàries per a l’execució de les indicades 
delegacions. 

b) Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 3.000,00 euros 
(IVA exclòs) exceptuant les subvencions.  

 
c) Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte l’autorització, 

disposició i reconeixement de la obligació quan es tracti de despeses menors a 
600,00 euros que prèviament hagin estat correctament validades i s’hagi 
tramitat l’RC. 

3. No es deleguen i, per tant, queda reservada a l’Alcalde, la següent atribució: 
 
a) Les aprovacions de pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 
 

SEGON.- La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE 
LA PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la 
potestat d’avocació de l’Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat 
d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 
 
TERCER.- Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN 
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
disposen els art. 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
QUART.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ. 
 
CINQUÈ.- Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES A 
FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot 
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol 
assumpte atribuït a les competències delegades. 
 
SISÈ.- Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes 
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri 
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alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i 
contractes de les administracions públiques. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no 
manifesten res en contra o fan ús de la delegació. 
 
VUITÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 
 
“DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26 DE JUNY RELATIU A LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DEL REGIDOR CARLES A. MEDINA VILALTA 
 
DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES A FAVOR DEL REGIDOR CARLES A. MEDINA VILALTA 
 
D’acord  amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, el passat dissabte, 15 de juny de 2019 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 
 
En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, qui va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives 
que li atribueix la legislació vigent. 
 
Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a 
la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 
de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió 
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de 
delegacions de competències a favor de diferents regidors i per tant, 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a OCUPACIÓ, EMPRESA I 
CONEIXEMENT,  PROMOCIÓ DE LA VILA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, a favor del SR. 
CARLES A MEDINA VILALTA. 
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1. Àmbits que es deleguen: Impuls dels plans d’ocupació.- Formació pel foment de 
l’ocupació.- Servei Municipal d’Ocupació.- Viver d’empreses, networking, 
coworking-. Agricultura i Indústria. - Fires.- Aplec de la Cisa- Gastronomia i 
productes artesans.- Consorci de Turisme Costa del Maresme –DO Alella 
Dinamització del municipi.- Promoció dels atractius turístics.- Foment de l'activitat 
comercial i del sectors de restauració i hoteleria.- Suport a les entitats de 
comerciants i als comerços.- Mercats municipal i ambulant.- Consum.- Turisme. - 
Planejament, gestió, control i disciplina urbanístiques.- Gestió d’assabentats i 
llicències majors i menors d’obres.- Gestió d’assabentats i llicències d’activitats. – 
Ocupació de la via pública relacionada amb els temes anteriors. 
 

2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de 
competències comportaran: 
 
d) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels 

assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris, la formulació de 
propostes de resolució necessàries per a l’execució de les indicades 
delegacions. 

 
e) Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 3.000,00 euros 

(IVA exclòs) exceptuant les subvencions.  
 
f) Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte l’autorització, 

disposició i reconeixement de la obligació quan es tracti de despeses menors a 
600,00 euros que prèviament hagin estat correctament validades i s’hagi 
tramitat l’RC. 

3. No es deleguen i, per tant, queda reservada a l’Alcalde, la següent atribució: 
 
b) Les aprovacions de pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 
 

SEGON.- La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE 
LA PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la 
potestat d’avocació de l’Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat 
d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 
 
TERCER.- Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN 
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, de 2 
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d’octubre, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
disposen els art. 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
QUART.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ. 
 
CINQUÈ.- Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES A 
FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot 
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol 
assumpte atribuït a les competències delegades. 
 
SISÈ.- Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes 
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri 
alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i 
contractes de les administracions públiques. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no 
manifesten res en contra o fan ús de la delegació. 
 
VUITÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 
 
“DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26 DE JUNY DE 2019 RELATIU A LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA REGIDORA ISABEL SOLA RUIZ 
 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA REGIDORA ISABEL SOLA RUIZ 
 
D’acord  amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, el passat dissabte, 15 de juny de 2019 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 
 
En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, qui va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives 
que li atribueix la legislació vigent. 
 
Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a 
la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 
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de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió 
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de 
delegacions de competències a favor de diferents regidors i per tant, 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a ACCIÓ SOCIAL i 
COOPERACIÓ, a favor de la SRA. ISABEL SOLA RUIZ. 
 

1. Àmbits que es deleguen: Detecció, atenció i seguiment de persones en risc 
d'exclusió social.- Banc d'aliments i beques als menjadors escolars.- Accions contra 
la pobresa energètica.- Atenció domiciliària i teleassistència per a gent gran.- Espai 
Respir.- Atenció a les persones amb discapacitat i a les seves famílies.- Facilitar la 
integració social de les persones amb discapacitats.- Acompanyament i suport a 
les entitats de persones amb discapacitat.- Foment i seguiment dels projectes de 
solidaritat i cooperació al desenvolupament.- Suport a les entitats i a les iniciatives 
solidàries.- Promoció de l'educació en valors i la cultura de la Pau. 
 

2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de 
competències comportaran: 
 

a. La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels 
assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris, la formulació 
de propostes de resolució necessàries per a l’execució de les indicades 
delegacions. 
 

b. Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 3.000,00 
euros (IVA exclòs) exceptuant les subvencions atorgades per concessió 
directa. 

 
c. Les autoritzacions i disposicions de despesa, així com el reconeixement de 

les obligacions fins un màxim de 3.000,00 euros (IVA exclòs) corresponents 
a ajuts socials amb càrrec a les aplicacions pressupostaries 302.231.48001 i 
302.231.48002. 

 
d. Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte 

l’autorització, disposició i reconeixement de la obligació quan es tracti de 
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despeses menors a 600,00 euros que prèviament hagin estat correctament 
validades i s’hagi tramitat l’RC. 

3. No es deleguen i, per tant, queda reservada a l’Alcalde, la següent atribució: 
 

a. Les aprovacions de pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 
 

SEGON.- La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE 
LA PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la 
potestat d’avocació de l’Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat 
d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 
 
TERCER.- Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN 
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
disposen els art. 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
QUART.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ. 
 
CINQUÈ.- Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES A 
FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot 
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol 
assumpte atribuït a les competències delegades. 
 
SISÈ.- Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes 
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri 
alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i 
contractes de les administracions públiques. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no 
manifesten res en contra o fan ús de la delegació. 
 
VUITÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 
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“DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26 DE JUNY DE 2019 RELATIU A LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I DESIGNACIÓ COM A REGIDOR ADJUNT DEL SR. RAMÓN 
GOLART ÁVILA 
 
DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES I DESIGNACIÓ COM A REGIDOR ADJUNT DEL SR. 
RAMON GOLART ÁVILA 
 
D’acord  amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, el passat dissabte, 15 de juny de 2019 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 
 
En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, qui va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives 
que li atribueix la legislació vigent. 
 
Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a 
la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 
de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió 
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de 
delegacions de competències a favor de diferents regidors. 
 
Vist el que estableix l’article 7 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple municipal 
de data 30 de setembre de 1985, el qual es transcriu a continuació: 
 

Art. 7è.- L’Alcaldia, prèvia petició del corresponent Tinent d’Alcalde, o d’ofici quan 
ho consideri adient i necessari, podrà mitjançant Decret, designar regidors adscrits 
a determinades àrees polítiques funcionals, la comesa dels quals serà la funció, 
col·laboració permanent i el suport a la tinença d’Alcaldia, quant a la seva petició 
executiva i sota les directrius que se li marquin. 

 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a JOVENTUT i FESTES, a 
favor del SR. RAMON GOLART ÁVILA. 
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1. Àmbits que es deleguen: Pla jove.- Serveis adreçats a la gent jove. PIJ La Fletxa.- 
Activitats per a gent jove.- Foment de la participació entre el jovent.- Suport a les 
entitats juvenils.- Serveis, gestió i autorització d’activitats als equipaments 
culturals juvenils. - Festa Major. - Relació amb la Comissió de Festes. 
 

2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de 
competències comportaran: 
 
g) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels 

assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris, la formulació de 
propostes de resolució necessàries per a l’execució de les indicades 
delegacions. 

 
h) Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 3.000,00 euros 

(IVA exclòs) exceptuant les subvencions.  
 
i) Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte l’autorització, 

disposició i reconeixement de la obligació quan es tracti de despeses menors a 
600,00 euros que prèviament hagin estat correctament validades i s’hagi 
tramitat l’RC. 

3. No es deleguen i, per tant, queda reservada a l’Alcalde, la següent atribució: 
 
c) Les aprovacions de pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 
 

SEGON.- DESIGNAR REGIDOR ADJUNT al Sr. RAMON GOLART ÁVILA, a la regidoria 
d’ESPORTS. 
 

1. Àmbits de col·laboració:  
 

a. ESPORTS (regidor competent: SR. JULIÁN GINER ARROYO):  Organització 
d’activitats esportives.- Serveis, gestió i autorització d’activitats als 
equipaments esportius municipals .- Suport a les entitats esportives. 

 
TERCER.- La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE 
LA PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la 
potestat d’avocació de l’Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat 
d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 
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QUART.- Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN 
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
disposen els art. 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
CINQUÈ.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ. 
 
SISÈ.- Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES A 
FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot 
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol 
assumpte atribuït a les competències delegades. 
 
SETÈ.- Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes 
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri 
alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i 
contractes de les administracions públiques. 
 
VUITÈ.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no 
manifesten res en contra o fan ús de la delegació. 
 
NOVÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 
 
“DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26 DE JUNY DE 2019 RELATIU A LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA REGIDORA MARTA BOSCH LAFUENTE 
 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA REGIDORA MARTA BOSCH LAFUENTE 
 
D’acord  amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, el passat dissabte, 15 de juny de 2019 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 
 
En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, qui va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives 
que li atribueix la legislació vigent. 
 
Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a 
la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
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Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 
de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió 
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de 
delegacions de competències a favor de diferents regidors i per tant, 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a MEDI AMBIENT, SALUT, 
SERVEIS MUNICIPALS, a favor de la SRA. MARTA BOSCH LAFUENTE. 
 

1. Àmbits que es deleguen: Coordinació, planificació i gestió de les polítiques 
municipals en matèria de Medi ambient i Paisatge.- Estalvi energètic.- Activitats 
educatives i de divulgació relatives al Medi ambient, la Sostenibilitat i el Paisatge. 
– Animals domèstics.- Promoció i protecció de la salut – Prevenció de malalties – 
Salut escolar i vacunes – Manteniment CAPs – Assistència sanitària – Educació 
sanitària.- Recollida i gestió dels residus. - Manteniment de les zones verdes, parcs 
i jardins .- Cementiri .- Deixalleria municipal.- Agrupació Defensa Forestal.- 
 

2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de 
competències comportaran: 
 
j) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels 

assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris, la formulació de 
propostes de resolució necessàries per a l’execució de les indicades 
delegacions. 

 
k) Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 3.000,00 euros 

(IVA exclòs) exceptuant les subvencions.  
 
l) Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte l’autorització, 

disposició i reconeixement de la obligació quan es tracti de despeses menors a 
600,00 euros que prèviament hagin estat correctament validades i s’hagi 
tramitat l’RC. 

3. No es deleguen i, per tant, queda reservada a l’Alcalde, la següent atribució: 
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d) Les aprovacions de pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 
 

SEGON.- La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE 
LA PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la 
potestat d’avocació de l’Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat 
d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 
 
TERCER.- Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN 
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
disposen els art. 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
QUART.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ. 
 
CINQUÈ.- Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES A 
FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot 
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol 
assumpte atribuït a les competències delegades. 
 
SISÈ.- Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes 
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri 
alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i 
contractes de les administracions públiques. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no 
manifesten res en contra o fan ús de la delegació. 
 
VUITÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 
 
“DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26 DE JUNY DE 2019 RELATIU A LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DEL REGIDOR MARC TINTORÉ I SERRA 
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DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DEL REGIDOR MARC TINTORÉ I SERRA 
 
D’acord  amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, el passat dissabte, 15 de juny de 2019 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 
 
En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, qui va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives 
que li atribueix la legislació vigent. 
 
Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a 
la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 
de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió 
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de 
delegacions de competències a favor de diferents regidors i per tant, 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a GENT GRAN, SEGURETAT 
CIUTADANA I CONVIVÈNCIA, MOBILITAT a favor del SR. MARC TINTORÉ I SERRA. 
 

1. Àmbits que es deleguen:- Suport i acompanyament a les entitats de gent gran. – 
Coordinació amb l’Associació de la Gent Gran i el Casal d’Avis Santa Anna.- Foment 
d’activitats per a aquest sector de la població. - Policia Local i Seguretat 
Ciutadana.- Ordenació i regulació del trànsit.- Tramitació i resolució de les multes 
de trànsit- Cens electoral.- Padró d’habitants.- Relació amb altres ens públics en 
matèria de governació.- Aplicació de les normes i ordenances i realització 
d’inspeccions i revisions.- Protecció Civil i extinció d’incendis. - Relacions amb altres 
ens Públics en matèria de Protecció Civil.- Grues.- Transport públic. 

 
2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de 

competències comportaran: 
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m) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels 
assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris, la formulació de 
propostes de resolució necessàries per a l’execució de les indicades 
delegacions. 

 
n) Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 3.000,00 euros 

(IVA exclòs) exceptuant les subvencions.  
 
o) Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte l’autorització, 

disposició i reconeixement de la obligació quan es tracti de despeses menors a 
600,00 euros que prèviament hagin estat correctament validades i s’hagi 
tramitat l’RC. 

3. No es deleguen i, per tant, queda reservada a l’Alcalde, la següent atribució: 
 
a) Les aprovacions de pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 
 

SEGON.- La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE 
LA PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la 
potestat d’avocació de l’Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat 
d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 
 
TERCER.- Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN 
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
disposen els art. 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
QUART.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ. 
 
CINQUÈ.- Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES A 
FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot 
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol 
assumpte atribuït a les competències delegades. 
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SISÈ.- Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes 
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri 
alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i 
contractes de les administracions públiques. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no 
manifesten res en contra o fan ús de la delegació. 
 
VUITÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 
 
“DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26 DE JUNY DE 2019 RELATIU A LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I DESIGNACIÓ COM A REGIDOR ADJUNT DEL SR. JULIÁN 
GINER ARROYO 
 
DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES I DESIGNACIÓ COM A REGIDOR ADJUNT DEL SR. 
JULIÁN GINER ARROYO 
 
D’acord  amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, el passat dissabte, 15 de juny de 2019 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 
 
En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, qui va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives 
que li atribueix la legislació vigent. 
 
Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a 
la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 
de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió 
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de 
delegacions de competències a favor de diferents regidors. 
 
Vist el que estableix l’article 7 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple municipal 
de data 30 de setembre de 1985, el qual es transcriu a continuació: 
 

Art. 7è.- L’Alcaldia, prèvia petició del corresponent Tinent d’Alcalde, o d’ofici quan 
ho consideri adient i necessari, podrà mitjançant Decret, designar regidors adscrits 
a determinades àrees polítiques funcionals, la comesa dels quals serà la funció, 
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col·laboració permanent i el suport a la tinença d’Alcaldia, quant a la seva petició 
executiva i sota les directrius que se li marquin. 

 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a ESPORTS, a favor del SR. 
JULIÁN GINER ARROYO. 
 

1. Àmbits que es deleguen: Organització d’activitats esportives.- Serveis, gestió i 
autorització d’activitats als equipaments esportius municipals .- Suport a les 
entitats esportives. 
 

2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de 
competències comportaran: 
 
p) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels 

assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris, la formulació de 
propostes de resolució necessàries per a l’execució de les indicades 
delegacions. 

 
q) Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 3.000,00 euros 

(IVA exclòs) exceptuant les subvencions.  
 
r) Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte l’autorització, 

disposició i reconeixement de la obligació quan es tracti de despeses menors a 
600,00 euros que prèviament hagin estat correctament validades i s’hagi 
tramitat l’RC. 

3. No es deleguen i, per tant, queda reservada a l’Alcalde, la següent atribució: 
 
e) Les aprovacions de pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 
 

SEGON.- DESIGNAR REGIDOR ADJUNT al Sr. JULIÁN GINER ARROYO, a la regidoria de 
JOVENTUT. 

2. Àmbits de col·laboració:  
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a. JOVENTUT (regidor competent: SR. RAMON GOLART ÁVILA):  Pla jove.- 
Serveis adreçats a la gent jove. PIJ La Fletxa.- Activitats per a gent jove.- 
Foment de la participació entre el jovent.- Suport a les entitats juvenils.- 
Conservació i manteniment dels equipaments.- Serveis, gestió i autorització 
d’activitats als equipaments culturals juvenils. 

 
TERCER.- La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE 
LA PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la 
potestat d’avocació de l’Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat 
d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 
 
QUART.- Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN 
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
disposen els art. 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
CINQUÈ.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ. 
 
SISÈ.- Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES A 
FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot 
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol 
assumpte atribuït a les competències delegades. 
 
SETÈ.- Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes 
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri 
alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i 
contractes de les administracions públiques. 
 
VUITÈ.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no 
manifesten res en contra o fan ús de la delegació. 
 
NOVÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 
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“DECRET D’ALCALDIA DE DATA 1 DE JULIOL DE 2019 DE MODIFICACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DELEGADES AL REGIDOR JULIÁN GINER ARROYO 
 
ANTECEDENTS 
 
D’acord  amb allò establert als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny 
de Règim Electoral General, el passat dissabte, 15 de juny de 2019 es va constituir la nova 
Corporació resultant de les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019. 
 
En la mateixa sessió va proclamar-se l’Alcalde d’aquest Ajuntament, el Sr. Josep Triadó i 
Bergés, qui va prendre possessió del càrrec amb les competències, honors i prerrogatives 
que li atribueix la legislació vigent. 
 
En data 26 de juny de 2019, mitjançant un Decret d’Alcaldia, l’Alcalde va delegar en el 
regidor JULIÁN GINER ARROYO, la gestió dels assumptes relatius a l’àmbit d’ESPORTS i el 
va designar com a regidor adjunt dels assumptes relatius a l’àmbit de JOVENTUT. 
 
Atès allò establert en l’article 21.3 i  23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a 
la modernització del Govern Local; a l’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i a l’article 43 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/86 
de 28 de novembre, i amb la finalitat de dotar d’una major celeritat i eficàcia a la gestió 
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de 
delegacions de competències a favor de diferents regidors. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  
 
RESOLC 
 
PRIMER.- ATORGAR l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a PLA DE BARRIS, a favor 
del SR. JULIÁN GINER ARROYO. 
 

1. Àmbits que es deleguen: Pla de barris. 
 

2. Condicions específiques d’exercici de les delegacions: Les delegacions de 
competències comportaran: 
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s) La facultat de direcció de l’àmbit corresponent, la incoació i tramitació dels 
assumptes, la signatura dels documents de tràmit necessaris, la formulació de 
propostes de resolució necessàries per a l’execució de les indicades 
delegacions. 

 
t) Les autoritzacions i disposicions de despesa fins un màxim de 3.000,00 euros 

(IVA exclòs) exceptuant les subvencions.  
 
u) Les aprovacions de despesa en les que s’acumulin en un sol acte l’autorització, 

disposició i reconeixement de la obligació quan es tracti de despeses menors a 
600,00 euros que prèviament hagin estat correctament validades i s’hagi 
tramitat l’RC. 

3. No es deleguen i, per tant, queda reservada a l’Alcalde, la següent atribució: 
 
f) Les aprovacions de pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 

SEGON.- MANTENIR la delegació que es va fer en data 26 de juny de 2019 a favor del 
regidor JULIÁN GINER ARROYO en l’àmbit de gestió dels assumptes relatius a ESPORTS i, 
com a regidor adjunt, l’àmbit de gestió relatiu a JOVENTUT. 

 
TERCER.- La present delegació TINDRÀ EFECTES DES DEL DIA SEGÜENT AL DE LA DATA DE 
LA PRESENT RESOLUCIÓ mentre no es produeixi la seva modificació, sense perjudici de la 
potestat d’avocació de l’Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercida la potestat 
d’avocació en base al present decret, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit. 
 
QUART.- Els actes dictats en exercici de les atribucions abans assenyalades, S’ENTENEN 
DICTATS PER L’ALCALDIA, d’acord amb el que disposa l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, de 2 
d’octubre, i els mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
disposen els art. 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
CINQUÈ.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, 
expressament S’HA DE FER CONSTAR LA DATA DEL PRESENT DECRET DE DELEGACIÓ. 
 
SISÈ.- Les competències abans assenyalades, EN CAP CAS, PODRAN SER DELEGADES A 
FAVOR DE TERCERES PERSONES i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot 
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i 
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resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol 
assumpte atribuït a les competències delegades. 
 
SETÈ.- Els regidors en l’exercici de la seva potestat delegada han d’observar les normes 
sobre incompatibilitats establertes en l’ordenament vigent i abstenir-se quan concorri 
alguna de les causes a què fa referència la legislació sobre procediment administratiu i 
contractes de les administracions públiques. 
 
VUITÈ.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no 
manifesten res en contra o fan ús de la delegació. 
 
NOVÈ.- DONAR COMPTE del present decret al Ple de la Corporació i procedir a la seva 
publicació al BOP de Barcelona.” 
 
Sr. Alcalde:  Bueno, aquest últim punt era només donar compte, ja que és preceptiu 
donar compte, i en aquest punt ja donem el Ple extraordinari per acabat.  
 
Agrair-vos a tots i a totes la vostra assistència, i fins a la propera. Quedem a la vostra 
disposició. 
 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les 
21’15 hores del dia 1 de juliol de 2019, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono 
fe. 
 
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura. 

 

                                                                                  Vist i plau  
 
La Secretària                                                          L’Alcalde 
 
Sra. Mireia Boté i Massagué     Sr. Josep Triadó i Bergés 
 
 
 
 
 
 
 
 


