
ACTA DE PLE NÚM. 6/15

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 9 DE JULIOL DE 2015

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: Extraordinària 
CONVOCATÒRIA: Primera
DATA: 9 de juliol de 2015

A la vila de Cabrils, quan són les vint hores del dia nou de juliol de dos mil quinze, es reuneixen a la sala de sessions
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes legalment establerts, els membres
integrants del Ple que a continuació es relacionen, en sessió extraordinària i  en primera convocatòria, sota la
Presidència de la senyora alcaldessa, i assistits per mi, la secretària interventora.

ASSISTENTS

Alcaldessa
Sra. Avelina Morales Serra

Tinents/es d’Alcalde
Sr. Oriol Gil Tomàs
Sr. Manuel Pérez García
Sr. Francesc Xavier Badia Campos

Regidors/es
Sra. Maria Isabel Tamboleo Villalobos
Sra. Marta Gómez Pons
Sr. Xavier Viudez i Cardona
Sr. Raül Serra Fabregà
Sra. Maite Viñals Clemente
Sra. Laia Ferrer Sellés
Sr. Miguel Doñate Sastre
Sra. Maria Carme Torres Cassany
Sr. Peter Oberle

Secretària interventora
Sra. Rebeca Just Cobos

Atès que s’ha obtingut el quòrum legal, l’Alcaldia-Presidència declara oberta la sessió, i es passa a despatxar l’únic
assumpte inclòs en el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta d’aprovació de la constitució dels grups municipals.

2.- Proposta d’aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

3.- Proposta d’aprovació de la composició de comissions informatives.

4.- Proposta d’aprovació del règim de retribucions i indemnitzacions dels regidors de la corporació.

5.- Proposta de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats competència del Ple.
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6.- Proposta de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats.

7.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 666/2015, 667/2015 i 675/2015, pels quals es designen els Tinents
d’Alcalde, els regidors delegats i es constitueix la Junta de govern Local, respectivament.

1.- Proposta d’aprovació de la constitució dels grups municipals.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 2 de juliol de 2015.
D’acord  amb  l’article  24  del  Reglament  Orgànic  Municipal,  es  dóna  compte  de  la  constitució  com  a  grups
municipals de les cinc llistes electorals que han obtingut representació a l'Ajuntament amb motiu de les Eleccions
Locals de 24 de maig de 2015, en la forma següent:

Grup municipal Nom i cognoms Portaveu

Grup Municipal de Convergència i Unió
(CiU)

Avelina Morales Serra
Oriol Gil Tomás
M.Isabel Tamboleo Villalobos
Francesc Xavier Badia Campos
Marta Gómez Pons
Manel Pérez García

Oriol Gil Tomás

Suplent: Manel Pérez Garcia

Grup  Municipal  d´Esquerra
Republicana de Catalunya

Xavier Víudez i Cardona
Raül Serra i Fabregà
Maite Viñals Clemente
Laia Ferrer Sellés

Xavier Víudez i Cardona

Suplent: Raül Serra i Fabregà

Grup Municipal  de Municipalistes per
Cabrils Miguel Doñate Sastre Miguel Doñate Sastre

Grup Municipal del Partit Socialista de
Catalunya  (PSC-PM) Peter Oberle Peter Oberle

Grup Municipal del Partit Popular (PP) Mª Carmen Torres Cassany Mª Carmen Torres Cassany

“

 VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta d´acord, és aprovada per unanimitat, amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

o Grup municipal de CiU: Senyors/es Avelina Morales Serra, Oriol Gil Tomàs, Manuel Pérez García, Francesc
Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons

o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals Clemente,
Laia Ferrer Sellés 

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
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o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

2.- Proposta d’aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“L’article  97 del Decret  Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril  del Text  refós de la Llei  municipal  i  de règim local  de
Catalunya disposa que:

Els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions ordinàries, de periodicitat preestablerta, i de
sessions extraordinàries, que poden ésser, si escau, urgents.

L’article  38  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organizació,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals disposa que: 

Dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’alcaldessa convocarà la sessió o sessions extraordinàries
del Ple de la Corporació que siguin precises, a fi de resoldre sobre els següents punts:

a) Periodicitat de sessions del Ple.

b) Creació i composició de les Comissions informatives permanents.

c) Nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que
siguin de la competència del Ple.

d) Coneixement de les resolucions de l’alcaldessa en matèria de nomenaments
de Tinents d’alcalde,  membres  de  la  Comissió  de  Govern,  si  ha d’existir,  i
Presidents de les Comissions informatives, així  com de les delegacions que
l’alcaldia estimi oportú conferir.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 2 de juliol de 2015.

D’acord amb allò que preveu l’article 24 del Reglament Orgànic municipal, 

ES PROPOSA

La freqüència de les sessions ordinàries de l'Ajuntament en Ple serà bimensual, i es celebraran a les vuit del vespre
del darrer dijous dels mesos senars, sense perjudici de la facultat de l’alcaldia per decretar el seu ajornament, de
forma motivada.”

 VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta d´acord, és aprovada per unanimitat, amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

o Grup municipal de CiU: Senyors/es Avelina Morales Serra, Oriol Gil Tomàs, Manuel Pérez García, Francesc
Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons

o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals Clemente,
Laia Ferrer Sellés 
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o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

3.- Proposta d’aprovació de la composició de comissions informatives.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Atès que l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya disposa: 

“60.1. En tots els municipis de més de cinc mil habitants s’han de constituir comissions d’estudi, d’informe o de
consulta. Als altres municipis poden haver-hi aquestes comissions, sempre que les hagi previst el reglament orgànic
o ho acordi el ple de l’ajuntament. En qualsevol cas, als municipis que són capital de comarca s’han de constituir les
esmentades comissions, amb independència del nombre d’habitants del municipi.

60.2. Corresponen a aquestes comissions l’estudi i el dictamen previs dels assumptes que s’han de sotmetre a la
decisió de ple o de la Junta de Govern quan actuï per delegació d’aquest. També poden intervenir en relació amb
els assumptes que s’han de sotmetre a la Junta de Govern quan aquest òrgan els demani dictamen.

60.3.  Correspon  al  ple  de  determinar  el  nombre  i  la  denominació  de  les  comissions  d’estudi,  d’informe  o  de
consulta, i llurs modificacions.

60.4. Aquestes comissions es poden també constituir amb caràcter temporal per tractar de temes específics.

60.5. Les comissions són integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la
corporació, d’acord amb els mateixos criteris de l’article 58.3.”

Vist que cal donar compliment a aquestes disposicions per al mandat 2015-2019 de l’Ajuntament i d’acord amb
l’article 24 del Reglament Orgànic Municipal.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 2 de juliol de 2015.

ES PROPOSA: 

PRIMER.- La creació de les Comissions Informatives que seguidament es relacionen, per l’estudi, informe i consulta
dels assumptes que es sotmetin a Ple Municipal.

1. COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL

Estarà integrada per un president i cinc vocals, amb la següent distribució:

Presidenta:
L’alcaldessa 1

Vocals Vot ponderat Nombre de membres

Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) 6 1
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Grup  Municipal  d´Esquerra  Republicana  de
Catalunya 4 1

Grup Municipal de Municipalistes per Cabrils 1 1

Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya
(PSC-PM) 1 1

Grup Municipal del Partit Popular (PP) 1 1

1 L’alcaldessa actuarà com a Presidenta, amb veu però sense vot, menys quan el portaveu de CIU no assisteixi a la comissió. 

Els  regidors  que  actuaran  de  vocals  seran  nomenats  pels  grups  municipals,  i  el  nomenament  o  les  seves
modificacions hauran de ser comunicades a qui presideixi la Comissió, qui donarà compte a aquesta en la primera
sessió que se celebri.

A l’objecte de constitució de la Comissió, els primers nomenaments seran comunicats a l’alcaldia dins del termini de
20 dies hàbils a partir de l’adopció d’aquest acord.

La Comissió Informativa celebrarà  sessió el 7è dia natural anterior a la celebració de sessió del Ple, en l’hora que
determini la presidència de la Comissió.

2. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Estarà integrada per un president i cinc vocals, amb la següent distribució:

Presidenta:
L’alcaldessa

Vocals Vot ponderat Nombre
de membres

Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) 6 1

Grup Municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya 4 1

Grup Municipal de Municipalistes per Cabrils 1 1

Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC-PM) 1 1

Grup Municipal del Partit Popular (PP) 1 1

SEGON.- Els membres d’ambdues comissions disposaran del vot ponderat d’acord amb el nombre de regidors de
cada grup. El vot l’exercirà el membre present de cada grup, i si fossin més d’un, el situat més amunt a la llista
electoral.”

 VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta d´acord, és aprovada per unanimitat, amb el següent resultat en la votació:
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Vots a favor:

o Grup municipal de CiU: Senyors/es Avelina Morales Serra, Oriol Gil Tomàs, Manuel Pérez García, Francesc
Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons

o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals Clemente,
Laia Ferrer Sellés 

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

4.- Proposta d’aprovació del règim de retribucions i indemnitzacions dels regidors de la corporació.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Un  cop  constituït  el  nou  Ajuntament  i  establert  el  nou  cartipàs  municipal,  resulta  indispensable  procedir  a
l’establiment  del  règim  de  dedicació  dels  membres  polítics  d’aquesta  Corporació,  així  com  el  seu  règim  de
percepcions econòmiques.

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 abril Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article  75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local,  en la nova redacció,  donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,  i  amb l’article  13 del  Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
els membres de les Corporacions Locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec quan el
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial,  així com a percebre drets d’assistència, en la quantia i
condicions  que estableixi  el  Ple de la Corporació,  en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part, inclosos els Organismes Autònoms.

Atès que les bases d’execució del pressupost a l’article 44 defineix  el sistema de retribucions dels membres de la
corporació.

Per tot l’exposat, d’acord amb l’article 24 del Reglament Orgànic Municipal,

ES PROPOSA: 

PRIMER.- Establir, amb efectes del dia 14 de juny de 2015, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin
les seves funcions en règim de dedicació plena, les retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran
en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les
mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social.

Nom i càrrec Retribucions brutes mensuals Jornada 
Alcaldessa 2.452,75 € x 14 pagues Plena
Regidors – delegats- dedicació completa 1.380,88 € x 14 pagues Plena

La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de cap tipus d’activitat retributiva i amb la de
qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i els Ens, Organismes i
empreses que en depenguin, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui correspondre per la seva
assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un
màxim de dos.
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SEGON.- Establir amb efectes del dia 14 de juny de 2015, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin
les seves funcions en règim de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran
en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les
mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social.

Nom i càrrec Retribucions brutes mensuals Jornada 
Regidors – delegats- dedicació parcial 736,47 € x 14 pagues 20 hores

Els regidors delegats sense dedicació ni parcial ni total percebran indemnitzacions per assistència a sessions dels
òrgans col·legiats. 

Aquestes retribucions seran compatibles amb l’exercici d’altres activitats retributives, públiques o privades, en els
termes previstos  per  l’article  75 de  la  Llei  7/1985,  de  2 d’abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local,  de
conformitat amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració pública.

TERCER.- Establir, amb els mateixos efectes del dia 14 de juny de 2015, a favor dels membres de la Corporació que
no tinguin assignada retribució per dedicació exclusiva o dedicació parcial,  el règim següent de percepcions de
drets d’assistència per concurrència efectiva a sessions d’òrgans col·legiats: 

Sessió ordinària o extraordinària del Ple 183,81 € bruts/sessió
Junta de Govern 335,00 € bruts/sessió
Comissions informatives 61,27 € bruts/sessió

Aquests drets d’assistència es percebran mensualment per l’assistència efectiva a les sessions. 

A aquests efectes,  per la Secretaria de l'Ajuntament es facilitarà a la Intervenció municipal, abans del dia 20 de
cada mes, el corresponent certificat d’assistència, respecte de les sessions celebrades entre els dies 16 del mes
anterior i 15 del mes corrent.  

QUART.-  Adaptar el contingut del present acord a allò que estableix la clàusula 44 de les Bases d’Execució del
Pressupost per a l’exercici 2015. 

CINQUÈ.- Totes les retribucions i drets d’assistència experimentaran, a partir de l’1 de gener de 2016, la variació
anual que s’estableixi, segons l’IPC.

SISÈ.- Notificar el present acord a tots els regidors, fent constar a aquells que han estat designats per desenvolupar
el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s’entendrà acceptat l’esmentat règim per l’afectat, si no
manifesta res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació.”

Acte seguit, es produeixen les intervencions següents:

 El Sr. Raül Serra felicita el govern per haver rectificat in extremis la seva intenció inicial d’augmentar les
retribucions dels membres del Ple una mitjana del 8%: Aquesta mesura hauria estat incomprensible si
s’hagués aprovat en els termes que es va anunciar, quan els treballadors públics i molts treballadors per
compte aliè continuen patint els efectes de la crisi  i tenen congelat el sou. Vista la proposta final del
govern, on es congelen les retribucions, ERC-Cabrils votarà a favor de la proposta.

 La Sra. Carme Torres planteja un dubte en relació amb el segon paràgraf del punt primer: Queda oberta
una porta per què tant l’Alcaldessa com el Regidor delegat tingui opció d’obtenir dos sous per part de
consells d’administració a què pugui pertànyer. És així?
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Alcaldessa: No és així. 

A petició de l’Alcaldessa, la secretària rellegeix el fragment que es transcriu a continuació: 

“...La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de cap tipus d’activitat retributiva
i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i els
Ens, Organismes i empreses que en depenguin, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui
correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de govern d’entitats o empreses
públiques o privades, fins a un màxim de dos.”

Alcaldessa: És el contrari del que vostè estava dient.

Sra. Torres: Jo entenc que sens perjudici, poden rebre dietes i indemnitzacions que els corresponguin. 

Alcaldessa: No té res a veure. És el mateix, copiat íntegre, que hi havia fa quatre anys. 

Sra. Torres: Hi ha una oposició: Inicialment diu que no, però sense perjudici de dietes o indemnitzacions.
És a dir, poden cobrar dietes i indemnitzacions dels consells d’administració als quals pertanyin. 

Alcaldessa: Quines dietes? D’aquí de la casa, no, perquè no serà mai amb diners del municipi. 

Sra. Torres: Però poden cobrar d’altres, del Consell comarcal o ...

Alcaldessa: Evidentment, però de les entitats d’aquí, no.

Sra. Torres: Són sense retribució, ni dietes ni indemnització?

Alcaldessa: Com sempre. 

 El Sr. Manel Pérez està d’acord amb el que s’ha dit, però exposa: Els sous de regidors l’any 2003 quan jo
vaig començar teníem exactament la mateixa retribució quant a sous. Hi va haver un increment d’IPC un
any concret,  però aquí  simplement es  proposava adaptar  l’IPC.  Des del  2008,  estem amb la mateixa
quantia. Entenc que portem una època bastant complicada a nivell laboral i que no és el moment. El que
passa que  en un moment o altre haurem de valorar  i consensuar entre tots. Es va fer una comissió
informativa. Suposo que vau debatre aquest tema i en un moment o altre s’haurà de plantejar aquest
tema. Tot i que és una mesura que no és gaire popular, però ja veieu els sous que hi ha aquí. Aquí només
es plantejava un IPC. Suposo que també heu fet una recerca i heu mirat una mica els sous als municipis
del voltant (Cabrera, Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt). En un moment o altre haurem de parlar del tema.

 Sr. Serra: Nosaltres enteníem que es tractava d’una manca d’assertivitat cap a treballadors que tenen el
sou congelat o que no cobren la paga extraordinària a l’administració, i respecte a la situació complicada
que viuen treballadors autònoms i treballadors de fora de l’administració. Estic d’acord que l’actualització
de  l’IPC  pot  no  ser  plantejat  com  un  augment,  però  també  els  animaria  a  preguntar  a  qualsevol
treballador públic si el seu arrendador li actualitza el lloguer de casa seva si no un entén com un augment
si continua cobrant els mateixos diners que fa 4 o 5 anys. 

 El Sr. Peter Oberle considera que la remuneració dels polítics sempre és polèmic i es presta a actes i vots
simplistes: La meva proposta va una mica en el sentit de la del Sr. Manel Pérez, que per a la següent
ocasió  seria  millor  buscar  el  màxim consens  entre  nosaltres  i  un  punt  de sortida  per  buscar  aquest
consens ampli podria ser: 
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1. Establir un cost per a l’aparell polític de l’Ajuntament; comprovar aquest cost amb el cost de
les partides del pressupost, i relacionar-lo amb aquestes partides. És a dir, indexar el cost de
l’aparell polític a determinades partides del pressupost. 

2. Establir a quina part d’aquesta partida total de l’aparell polític va a aportacions directes als
grups municipals per evitar la situació actual, en què les dietes rebudes són disminuïdes pel
tipus marginal de l’IPC de tots nosaltres i, almenys en el meu cas, bastanta part de les dietes
rebudes les dono al partit. És una forma molt poc eficaç d’aportar diners a les agrupacions si
tot ha de passar per l’IRPF que tots hem de tributar al tipus marginal. 

3. Establir una remuneració per regidoria en funció de la seva complexitat, dedicació necessària
i responsabilitat. La remuneració dels regidors es calcularia en funció de les regidories de
cadascú, i no en funció de la dedicació parcial o completa.

4. Establir una remuneració per a l’alcalde o alcaldessa. 

Crec  que  si  arribéssim  a  consensuar  un  model  que  manté  el  cost  de  l’aparell  polític  estable,
independentment del número de regidors, que el model actual no permet, i que estableix criteris tècnics i
no polítics, crec que seria bo per a tots.   

 El Sr. Miquel Doñate: Com a treballador laboral públic, personalment pateixo les retallades que exposava
en Raül, de l’IPC i de les pagues extres, i justament reclamo recuperar-les. Per això, no entenia o podia no
entendre del tot, que no féssim el mateix en el moment que teníem capacitat. Tot i així, entenia que era
un moment complex, que la resta de personal de l’ajuntament ho estava fent i per tant no era el millor
moment. Vist això, el que a mi més em preocupa, seria interessant de recuperar la pràctica si alguna
vegada ha estat feta, de fer públic i transparent el que rep cada regidor, al web de l’ajuntament, i explicar
en concepte de què. Crec que seria important que ho sabéssim, perquè la gent quan parlem o quan es
pengen twits, es produeixen un mal de cap o una incertesa davant de la gent  que encara desprestigia més
a la classe política. No crec que siguem classe política nosaltres, però sí que estem dedicant la nostra
voluntat i el nostre temps per, realment, una indemnització reduïda. 

 Alcaldessa:  Contestant  al  Raül,  vostè estava parlant  de les pagues extraordinàries dels funcionaris.  Li
recordo  que  els  funcionaris  que  no  cobraven  la  paga  extraordinària,  al  final  n’han  cobrat  la  part
proporcional. I després, els funcionaris d’aquesta casa, tenen una sèrie de prebendes que no té el polític.
Per tant, en cap moment podem comparar si els funcionaris estan cobrant l’IPC o no l’estan cobrant, i els
polítics si tenen dret a cobrar-lo o no. Jo crec que l’IPC té dret a cobrar-lo tothom. Perquè els funcionaris
tenen per conveni, en el qual no entrem els polítics, quan tenen unes ulleres se’ls paga la meitat, si han
d’anar al dentista se’ls paga el 50% de la despesa. O sigui, que tenen una sèrie d’ajudes que evidentment
els polítics no tenen, ni reclamem. Per tant, tampoc ens podem comparar amb els funcionaris i laborals,
perquè aquí estan tots equiparats. Penso que el polític també té dret, sobretot per la feina que està fent, i
amb això estic d’acord amb el que deia en Peter, que s’ha de valorar la feina que es fa, i sobre això ha de
tenir una remuneració. Perquè no és normal que un polític que té 4 o 5 regidories cobri 650 €. A tots els
pobles del voltant se’n van a mil i pico d’euros. Per tant, hem d’equiparar les feines que es fan amb el que
han de cobrar i no fer la demagògia barata de comparar els funcionaris amb els polítics. 

 Sr. Serra:  Estic totalment d’acord que els polítics tinguin tots els drets que se’ls vulgui atribuir, i també
estic d’acord que es té una sensibilitat especial per als treballadors de la casa. Tot i això, ha d’entendre
que jo no estaria còmode sentint que no estic fent el mateix que la resta de treballadors. És així de senzill. 

 Alcaldessa: Quin esforç? Pel tema econòmic? Perquè es pot fer un esforç, i no estar cobrant el que s’ha de
cobrar.  Per  tant,  nosaltres  estem  reivindicant  això  també,  que  si  s’està  treballant  bé  i  es  té  molta
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responsabilitat  –perquè  el  funcionari  té  responsabilitat  fins  a  un  moment  determinat,  segons  quins
funcionaris- però el polític sí, sobretot l’alcalde. No és ell mateix que la majoria de funcionaris. No es pot
comparar sempre. 

 VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta d´acord, és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

o Grup municipal de CiU: Senyors/es Avelina Morales Serra, Oriol Gil Tomàs, Manuel Pérez García, Francesc
Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons

o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals Clemente,
Laia Ferrer Sellés 

o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

Abstencions:

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle

5.- Proposta de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats competència del Ple.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant el Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el passat
dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament, és necessari procedir al nomenament dels representants
municipals de la corporació en òrgans col·legiats, competència del ple, en compliment del que disposa l’article 38
del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  entitats  locals,  aprovat  pel  Reial  Decret
2568/1986, de 28 de novembre i l’article 24 del Reglament Orgànic Municipal de Cabrils, aprovat definitivament en
sessió plenària ordinària de data 27 de novembre de 2008 i publicat al Butlletí Oficial de la  Província núm. 304, de
19 de desembre de 2008.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa realitzada en data 2 de juliol de 2015.

Així doncs, es proposa:
 
Primer.- NOMENAR com a representants de la Corporació les persones que es relacionen a continuació,  en els
òrgans corresponents:

ENTITAT REPRESENTANT
Entitats urbanístiques col·laboradores 
(Juntes de Compensació, Juntes de Conservació  i
qualsevol  altre  tipus  d'entitats   urbanístiques
col·laboradores  constituïdes  o  que  es  puguin
constituir durant  aquest mandat corporatiu)
 

Marta Gómez Pons

Mancomunitat Intermunicipal 
d'Abastament d'Aigua Riu Ter Marta Gómez Pons
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Consorci per al tractament de Residus
sòlids urbans del Maresme Marta Gómez Pons

Consorci del Govern Territorial 
de Salut del Maresme Mª Isabel Tamboleo Villalobos

Consorci del Parc de la Serralada Litoral Marta Gómez Pons 

Consorci Digital Mataró – Maresme Oriol Gil Tomás

Consorci de Promoció Turística Costa 
del Maresme Mª Isabel Tamboleo Villalobos

Consorci Denominació d’Origen Alella Mª Isabel Tamboleo Villalobos

Consells Escolars de CEIP l’Olivera i 
CEIP Mas Maria Oriol Gil Tomàs

ENTITAT REPRESENTANT

LOCALRET Oriol Gil Tomás

Agrupació de Defensa Forestal BURRIAC            Marta Gómez Pons

Comissió de delimitació del terme 
amb Vilassar de Dalt

Presidenta: Avelina Morales Serra
Sra. Marta Gómez Pons
Sr. Manel Pérez Garcia
Secretària: Rebeca Just Cobos
Aparellador mpal.: Xavier Benlloch 
Cama

Patronat de la Fundació Agrària de Cabrils, 
Fundació privada 

Avelina Morales Serra

Segon.- NOTIFICAR els presents nomenaments als interessats i a les entitats i organismes corresponents per al seu
coneixement i als efectes oportuns.”

 VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta d´acord, és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

o Grup municipal de CiU: Senyors/es Avelina Morales Serra, Oriol Gil Tomàs, Manuel Pérez García, Francesc
Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons
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o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals Clemente,
Laia Ferrer Sellés 

o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

Abstencions:

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle

6.- Proposta de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“En  virtut  de  les  Eleccions  Municipals  celebrades  el  24  de  maig  de  2015,  han  cessat  en  els  seus  càrrecs  i
representacions els membres de l'anterior Corporació municipal, així com els representants de l’Ajuntament en els
diversos òrgans i motiu pel qual es fa necessari procedir al nomenament dels representants de l'Ajuntament en els
òrgans col·legiats, que siguin competència del Ple.

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament Orgànic Municipal,

ES PROPOSA: 

Nomenar com a representants de lAjuntament en els següent òrgans col·legiats: 

Nom organisme Representants de l’Ajuntament

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL Avelina Morales Serra – Presidenta
Oriol Gil Tomas - Regidor d’ensenyament
Isabel Tamboleo Villalobos
Maite Viñals i Clemente- Regidora ERC 

PATRONAT ESCOLA BRESSOL
 

Avelina Morales Serra – Presidenta
Oriol Gil i Tomàs- Vicepresident 
Xavier Badia Campos - Regidor de Cultura
Isabel Tamboleo Villalobos – Regidora de Benestar

Mercedes Martínez Marco
 

CONSORCI SALA TEATRE LA CONCORDIA Avelina Morales Serra 
Xavier Badia Campos
Laia Ferrer i Sellés 

Els grups municipals del consistori podran participar mitjançant un regidor del grup als òrgans col·legiats que no
hagin estat designats com a representants de l’Ajuntament pel ple, hi podran participar amb veu però sense vot.“

12



Acte seguit, es produeixen les intervencions següents:

 Sra. Viñals: Agrair que hagin tingut en compte la proposta que vam fer, perquè pensem que així són més
representatius els òrgans col·legiats 

 Sr.  Doñate:  Com  vam  exposar  el  dia  de  la  comissió  informativa,  considerem  que  s’ha  perdut  una
oportunitat per fer realment representatius els òrgans col·legiats, no tant amb una proporció de quotes
alíquotes en funció dels regidors de cada partit, sinó posar-hi representants de tots els partits.  

 VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta d´acord, és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat en la votació:

Vots a favor:

o Grup municipal de CiU: Senyors/es Avelina Morales Serra, Oriol Gil Tomàs, Manuel Pérez García, Francesc
Xavier Badia Campos, Maria Isabel Tamboleo Villalobos, Marta Gómez Pons

o Grup municipal d’ERC-CxC-AM: Senyor Xavier Viudez i Cardona, Raül Serra Fabregà, Maite Viñals Clemente,
Laia Ferrer Sellés 

Abstencions:

o Grup municipal del PP: Senyora Maria Carme Torres Cassany
o Grup municipal del PSC: Senyor Peter Oberle
o Grup municipal de MUC: Senyor Miguel Doñate

7.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 666/2015, 667/2015 i 675/2015, pels quals es designen els Tinents
d’Alcalde, els regidors delegats i es constitueix la Junta de govern Local, respectivament.

PROPOSTA D’ACORD AL PLE

“DONAR COMPTE de les resolucions de l’alcaldia sobre constitució de la Junta de Govern Local, nomenament de
tinents d’alcalde i de les delegacions de competències en regidors. 

Es  procedeix  seguidament  a  donar  coneixement  a  la  Corporació  de  les  resolucions  adoptades  en  matèria  de
constitució de la Junta de Govern Local, nomenament de Tinents d'alcalde. i de les delegacions de competències en
regidors:

“DECRET NÚM. 2015-0666, de data 17 de juny de 2015.

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant el Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el passat
dia  24  de  maig  de  2015,  i  constituït  el  nou  Ajuntament,  és  necessari  procedir  a  l’establiment  de  la  nova
organització municipal i, en particular, pel que fa referència a la designació dels Tinents d’Alcalde. 

Considerant que d’acord amb l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant, LBRL), en la nova redacció donada a la mateixa per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb
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, i l’article 23 del Reglament Orgànic Municipal (en endavant, ROM), pels quals es disposa que
correspon a l’Alcalde designar lliurament els Tinents d’Alcalde d’entre els regidors de la Junta de Govern. 
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Vistos  els  articles  46  i  47  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (en endavant, ROF). 

Fent ús de les atribucions que tinc conferides: 

HE RESOLT: 

Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes des del dia d’avui, als regidors membres de
la Junta de Govern que a continuació es relacionen: 

Primer Tinent d’Alcalde Sr. Oriol Gil i Tomàs 

Segon Tinent d’Alcalde Sr. Manel Pérez García 

Tercer Tinent d’Alcalde Sr. Francesc Xavier Badia Campos 

Segon.- Als Tinents d’Alcalde els correspondrà substituir aquesta Alcaldia en la totalitat de les seves funcions i per
ordre del seu nomenament, en els casos i circumstàncies que preveu l’article 47 del ROF. 

Tercer.- Notificar personalment els nomenaments als designats. 

Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment
al que preveu l’article 38 del ROF i l’article 23 del ROM. 

Cinquè.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província donant compliment a
l’establert a l’article 46.1 del ROF.”

“DECRET NÚM. 2015-0667, de data 17 de juny de 2015

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant el Reial Decret 233/2015, de 30 de març, celebrades
el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament, i per tal de donar una major celeritat i eficàcia a
l’actuació municipal, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LBRL), en la nova redacció donada a la
mateixa  per  la  Llei  11/1999,  de  21  d’abril,  i  demés  legislació  concordant,  considera  necessari  procedir  a
l’establiment d’un règim de delegacions de competències de caràcter general a favor de diversos regidors.

Considerant que, de conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència anteriorment, aquesta Alcaldia pot
delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l’article 21.3 de
la LBRL, en la seva redacció actual, i per l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la nova redacció donada al mateix per la Llei
4/1999, de 13 de gener, en els que es regulen les competències que no poden ser objecte de delegació.

Atès que els articles 53.3 i 56 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, disposen que l’Alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions.

Atès  que  l’article  44.1  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les  corporacions  locals  (en  endavant,  ROF),  disposa  que  les
delegacions s'efectuaran mitjançant Decret de l'Alcaldia i sortiran efectes des de l'endemà de la data del Decret,
excepte que en el mateix es disposi el contrari.
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Vistos els articles 43 i concordants del ROF i els articles 22 i 23 del Reglament Orgànic municipal (en endavant,
ROM), aprovat definitivament en sessió plenària ordinària de data 27 de novembre de 2008 i publicat al Butlletí
Oficial de la Província núm. 304, de 19 de desembre de 2008.

Fent ús de les atribucions que tinc conferides, 

H E   R E S O L T :

Primer.- Establir que el funcionament de l'Ajuntament es desenvoluparà a través de les següents àrees d’activitat
municipal, en les quals es distribuiran les competències municipals en els àmbits que s’indiquen: 
ÀREA INTERNA

Regidoria de Règim Intern 
Regidoria d’Hisenda
Regidoria de Comunicació 
Regidoria de Comunicació institucional
Regidoria de Participació Ciudadana

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Regidoria de Benestar Social i Dona
Regidoria de Gent Gran
Regidoria de Joventut
Regidoria d’Esports
Regidoria de Sanitat 
Regidoria d’Ensenyament
Regidoria de Cultura
Regidoria de Comerç i Consum
Regidoria de Festes
Regidoria de Turisme 
Regidoria de Promoció Econòmica
Regidoria de Cooperació i Solidaritat

ÀREA DE TERRITORI

Regidoria d’Urbanisme i Habitatge 
Regidoria de Medi Ambient
Regidoria de Manteniment i Serveis de la via pública

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
Regidoria de Policia, mobilitat i segureta
t ciutadana 

Segon.- L'Alcaldia assumeix la gestió de les següents àrees d'activitat de l'Ajuntament: 
Policia, mobilitat i seguretat ciutadana, Comunicació i Règim Intern. 

Tercer.- Nomenar als següents Regidors com a delegats de l'Alcaldia pels àmbits que s'esmenten:
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Regidor/a delegat/da Regidoria

Oriol Gil i Tomàs

Ensenyament 
Comunicació institucional 
Joventut
Participació ciutadana

Isabel Tamboleo Villalobos 

Esports
Comerç i consum
Promoció econòmica
Turisme
Benestar Social i Dona
Gent Gran
Sanitat   
Cooperació i Solidaritat

Francesc Xavier Badia Campos Cultura
Festes 

Marta Gómez Pons Medi Ambient 
Urbanisme i Habitatge 

Manel Pérez García Hisenda
Manteniment i Serveis de la via pública

Als esmentats Regidors se'ls deleguen, d’acord amb l’article 43.3. del R.O.F les facultats de dirigir i gestionar en
general  els  serveis  corresponents,  amb exclusió de la  facultat  de resoldre  mitjançant actes administratius  que
afectin a tercers. 

Quart.-  Notificar  personalment  els  nomenaments  i  les  delegacions  conferides  als  designats,  les  quals  tindran
efectes des del dia d’avui, donant-se per acceptades les atribucions delegades de forma tàcita, en cas de què en el
termini de les 24 hores següents, no es manifestin en contra.

Cinquè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment
al que preveu l'article 38 del ROF i l’article 23 del ROM.

Sisè.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article 44.2
del ROF.”

“DECRET NÚM. 2015-0675, de data 18 de juny de 2015

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant el Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el passat
dia  24  de  maig  de  2015,  i  constituït  el  nou  Ajuntament,  és  necessari  procedir  a  l’establiment  de  la  nova
organització municipal  i,  en particular,  a la constitució de la Junta de Govern Local,  en exercici  de la potestat
d’autoorganització que l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en
endavant, LBRL), en la nova redacció donada a la mateixa per la Llei 11/19999, de 21 d’abril, reconeix a aquesta
Corporació.

Considerant que de conformitat amb el disposat  pels articles 20.1.b) i  23 de la LBRL,  en concordança amb els
articles 48.1.b) i 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, i altra legislació complementària, en aquest municipi és obligatòria la seva
constitució pel fet de tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.
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Vistos els articles 52 i concordants del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (en endavant, ROF) i els articles 72 a 74 del
Reglament Orgànic Municipal (en endavant, ROM), aprovat definitivament en sessió plenària ordinària de data 27
de novembre de 2008 i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 304, de 19 de desembre de 2008.
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que tinc conferides,

HE RESOLT:

Primer.-  Constituir  la  Junta  de  Govern  Local,  òrgan  col·legiat  municipal  de  caràcter  resolutiu,  que  quedarà
integrada pels membres següents:

President: L’alcaldessa, Il·lma. Sra. Avelina Morales Serra
Vocals: Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Oriol Gil i Tomàs
Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Manel Pérez García
Tercer Tinent d’Alcalde, Sr. Francesc Xavier Badia Campos

Segon.-  Considerar  la  Junta de  Govern Local  un òrgan necessari  municipal  amb les atribucions  que assenyala
l’article 23.2 de la LBRL.

Tercer.- La Junta de Govern Local realitzarà les seves sessions quinzenalment, a raó de dues sessions mensuals, que
es  faran els  dimarts  a les  9:30 hores,  sense  perjudici  de  què es puguin  realitzar  altres  sessions  amb caràcter
extraordinari i extraordinari i urgent.

Quart.- Facultar a la senyora Alcaldessa per suspendre la realització de les sessions de la Junta de Govern Local del
mes d’agost  i per alterar les que coincideixin amb Setmana Santa i  Nadal,  com conseqüència dels períodes de
vacances, quan això no suposi un perjudici per la gestió dels assumptes municipals, així com també per posposar o
avançar la realització de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, dins la mateixa setmana de la seva
realització, quan el dia fixat sigui festiu.
Cinquè.- La Junta de Govern Local, qui té com a competència bàsica prestar assistència i assessorament a aquesta
Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà per delegació de la mateixa, les competències següents:

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

2. El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat,  disposar despeses dins dels
límits de les seves competències, concertar operacions de crèdit, exceptuant les contemplades a l’article 177.5 del
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin
previstes en el Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per 100 dels seus
recursos ordinaris, tret de les de tresoreria que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en
cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i
passar comptes; tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

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

4. Acordar els nomenaments i  sancions del personal,  exceptuant: la separació del servei dels funcionaris  de la
Corporació, l’acomiadament del personal laboral i el comandament superior de tot el personal. 

5. L’aprovació dels projectes d’obres i  serveis quan la pròpia Junta és competent per a la seva contractació o
concessió i hi són previstos en el pressupost municipal. 
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6. L’atorgament  de tot  tipus  de llicències,  llevat  d’aquelles  que es poden obtenir  mitjançant  una comunicació
prèvia,  així  com  les  obres  de  reparacions  menors,  conservació  i  manteniment,  i  les  que  les  lleis  sectorials
l’atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local. 

7. Ser òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis
públics, els contractes administratius especials i els contractes privats quan el seu import superi la quantitat de
3.005,00 EUR (tres mil cinc EUR), però no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en cap cas,
la quantia de sis milions d’EUR, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre
anys, sempre i quan l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

8. Adjudicar concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la
legislació patrimonial, sempre i quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni
l’import de tres milions d’EUR, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge i la
quantia indicats. 

9. Les demés que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les Comunitats
Autònomes assignin al municipi i no l’atribueixin a d’altres òrgans municipals. 

Sisè.-  Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local, en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades a cap altre òrgan.

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar
aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del següent text:

“Tenint  en  compte  que  la  competència  per  a  l’adopció  de  l’acord  correspon  a  la  Junta  de  Govern  Local  per
delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret d’alcaldia ___ de data 17 de juny
de 2015 (BOP núm. _____, de data _____ de _____ de 2015).”

Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com titular de la competència
originària, a qui s’haurà de mantenir informada en l’exercici de la delegació, i seran immediatament executius i
presumptament legítims.

Setè.-  Comunicar aquesta resolució a tots els regidors i regidores afectats i als caps dels diferents departaments
municipals, per al seu coneixement i efectes.

Vuitè.-  Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del disposat per l’article
44.2 del ROF.

Novè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment
al que preveu l’article 38 del ROF i l’article 23 del ROM.”

El Ple de la Corporació queda assabentat dels Decrets d’Alcaldia 666/2015, 667/2015 i 675/2015, pels quals es
designen els Tinents d’Alcalde, els regidors delegats i es constitueix la Junta de govern Local, respectivament.

Acte seguit, es produeixen les intervencions següents:

 Sra.  Laia  Ferrer: Voldria  saber  per  quin  motiu  i  com  s’organitzarà  la  divisió  de  les  regidories  de
Comunicació i Comunicació Institucional.
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Alcaldessa: Hem  decidit  que  el  Sr.  Gil  porti  la  Comunicació  Institucional,  jo  mateixa  portaré  l’altra
Comunicació.  Ho  hem  dividit  en  dues  branques  perquè  ens  semblava  que  era  més  adient  i  més
convenient. 

Sra. Ferrer: Quins aspectes concrets portarà una i l’altra?

Alcaldessa: Tot el que sigui institucional ho portarà ell.

Sr. Gil: Hi haurà bàsicament una part de premsa institucional, que dependrà d’alcaldia, i la part més de
comunicació amb els mitjans, web, xarxes,  l’assumiré jo. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, quan són les vint hores i
trenta minuts del dia indicat en l’encapçalament, de la qual s’estén la present acta, que és signada per l’Alcaldessa-
Presidenta, juntament amb mi, la Secretària, que ho certifico. 

L’alcaldessa La secretària interventora 

Avelina Morales Serra Rebeca Just Cobos
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