ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

5/2019
extraordinari
4 de juliol de 2019
de 21.00 a 21.55 h
saló de sessions de la casa consistorial

David Rodríguez i González (ERC-AM)alcalde-president
Rosó Barrera i Call (ERC-AM)
Ramon Montaner i Viladrich (ERC- AM)
Judit Gisbert i Ester (ERC-AM)
Ramon Xandri i Solé (ERC-AM)
Sara Alarcón i Postils (ERC-AM)
Joan Parcerisa i Albacete (ERC-AM)
Marc Barbens i Casals (JUNTS)
Isabel Pérez i Martínez (JUNTS)
Francesc Xavier Torres i Romero (JUNTS)
Maria Pilar Viladrich i Massana (Alternativa per Solsona -CUP)
Òscar Garcia i Companys (Alternativa per Solsona-CUP)
Encarna Tarifa i Fernández (PSC-CP)
Secretària actal.: Immaculada Jané i Viñals
Desenvolupament de la sessió

Número: 2019-0005 Data: 03/12/2019

Assistents

ACTA DEL PLE

L’alcalde declara oberta la sessió per tractar dels assumptes següents inclosos en l'ordre del
dia.

1.

Aprovació de l’ acta de la sessió de constitució del nou Ajuntament del dia 15 de juny de 2019

L’alcalde demana si cap membre de la corporació ha de formular alguna observació a l’acta
de la sessió de constitució del nou Ajuntament del dia 15 de juny de 2019, que és l’única que
es presenta a la consideració del Ple. No se’n produeix cap, i l’acta queda aprovada per
unanimitat dels assistents.

2.

Periodicitat de les sessions plenàries ordinàries

A petició de l’alcaldia, la secretària llegeix la proposta que es presenta a la consideració del
Ple, que diu així:
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Immaculada Jané i Viñals (2 de 2)
Secretària actal.
Data Signatura: 03/12/2019
HASH: 79102245b54332589022fbbc7f36f622

David Rodríguez González (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 03/12/2019
HASH: 0fa96b7115b46a2b29b8c030f98d5f21

Identificació de la sessió

«Atès que és necessari fixar els dies i les hores en què s'han de dur a terme les sessions
ordinàries del Ple de l'Ajuntament, es proposa:
Que l'Ajuntament en Ple tingui les seves sessions ordinàries, cada dos mesos, el darrer dijous
de cada mes senar, començant a partir del proper mes de setembre, a les 21 hores. Donat cas
que coincidís amb un dia festiu es passarà la convocatòria, especificant el dia i l’hora, amb tres
dies d’antelació.»
Tot seguit pren la paraula Maria Pilar Viladrich i explica que, pel nombre d’habitants de
Solsona, la proposta que es presenta s’ajusta a la normativa però l’experiència demostra que
cada dos mesos és un termini massa ampli ja que provoca ordres del dia de plens molt
atapeïts.

Tot seguit Encarna Tarifa demana que els plens no tinguin una durada de més de 3 hores, ja
que sinó es fan excessivament llargs.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del Ple s’aprova
per unanimitat.

3.

Constitució i retribució dels grups municipals

ACTA DEL PLE

L’alcalde comenta que aquest compromís no el pot adoptar atès que en el moment de passar
la convocatòria l’expedient ha d’estar totalment informat per posar a disposició dels regidors
tota la documentació. L’actual termini de 48 hores que ha de complir l’Ajuntament ja és un
termini molt just i no es pot comprometre a ampliar-lo.

Número: 2019-0005 Data: 03/12/2019

Alhora demana passar l’ordre del dia amb més dies d’antel·lació: dos dies hàbils sense
comptar el dia de tramesa de la convocatòria i el dia de la celebració del ple.

«D'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim
Local; 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 de Catalunya, i l’article 24 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les
administracions públiques,
Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer. Crear grups municipals de l’Ajuntament de Solsona, conforme la normativa
esmentada.
Segon. Determinar la quantitat de 150,00 euros per grup municipal i mes, i 75,00 euros per
regidor que formi el grup municipal i per mes.
Tercer. Ratificar els grups municipals que es presenten en Ple, que són:
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A petició de l’alcaldia, la secretària llegeix la proposta que es presenta a la consideració del
Ple, que diu així:

1.
2.
3.
4.

Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Portaveu, Rosó Barrera i Call
Grup municipal de Junts per Solsona. Portaveu, Marc Barbens i Casals.
Grup municipal d’Alternativa per Solsona - CUP. Portaveu, Maria Pilar Viladrich i Masana.
Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de progrés (PSC-CP).
Portaveu, Encarna Tarifa Fernández”

Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del Ple s’aprova
per unanimitat.

4.

Nomenament dels membres de la Comissió especial de comptes

Primer. Que la Comissió Especial de Comptes estigui integrada pels portaveus de tots els grup
polítics i s'aplicarà el sistema de vot ponderat. Consegüentment, quedarà integrada per les
persones següents:
1.
2.
3.
4.

Rosó Barrera i Call, portaveu del Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Marc Barbens i Casals, portaveu del Grup municipal de Junts per Solsona.
Maria Pilar Viladrich i Masana, portaveu del Grup municipal d’Alternativa per Solsona - CUP.
Encarna Tarifa Fernández, portaveu del Grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de progrés (PSC-CP).

ACTA DEL PLE

« De conformitat amb els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de
règim local, l'article l'article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, és necessari nomenar la
Comissió Especial de Comptes, per aquest motiu es proposa:

Número: 2019-0005 Data: 03/12/2019

A petició de l’alcaldia, la secretària llegeix la proposta que es presenta a la consideració del
Ple, que diu així:

Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del Ple s’aprova
per unanimitat.

5.

Nomenament dels membres de la Comissió informativa

A petició de l’alcaldia, la secretària llegeix la proposta que es presenta a la consideració del
Ple, que diu així:
«De conformitat amb l'article núm.1 de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, que modifica la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, és necessari nomenar una
comissió que tingui per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser
sotmesos a la consideració del Ple de l'Ajuntament i en la qual han de tenir representació tots
els grups polítics que integren la corporació.
Per aquest motiu, es proposa:
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Segon. Que a les reunions hi assisteixi el regidor delegat d'hisenda, amb veu però sense vot.”

Primer. Nomenar membres de la comissió informativa
municipals:
1.
2.
3.
4.

tots els portaveus dels grups

Rosó Barrera i Call, portaveu del Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Marc Barbens i Casals, portaveu del Grup municipal de Junts per Solsona.
Maria Pilar Viladrich i Masana, portaveu del Grup municipal d’Alternativa per Solsona - CUP.
Encarna Tarifa Fernández, portaveu del Grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de progrés (PSC-CP).

Segon. Pel que fa a les votacions, aplicar el sistema de vot pondera»

A petició de l’alcaldia, la secretària llegeix la proposta que es presenta a la consideració del
Ple, que diu així:
«Pel que fa a les retribucions, dedicacions i indemnitzacions a alts càrrecs, i de conformitat
amb el que es disposa en l'article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i d'acord amb la Disposició addicional trentena cinquena de la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, i l'increment
addicional publicat en el Document de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses,
aprovat el 13/07/2018 i publicat el 27 de juliol de 2018, i l’acord del consell de Ministres del
dia 21 de juny de 2019 pels qual s’aprova l’increment addicional del 0,25 % de les
retribucions del personal al servei del sector públic, es proposa al Ple l’adopció dels acords
següents:
Assignació per assistència a sessions de la Junta de Govern Local: 157,50 € bruts/sessió
per regidor que hi assisteixi sempre que no tingui dedicació exclusiva o parcial.
La regidora Rosó Barrera i Call desenvoluparà el seu càrrec amb una dedicació del 70% de
la jornada i la seva remuneració serà de 29.791,29 € bruts/any, amb catorze mensualitats i
no rebrà cap indemnització per assistència a la Junta de Govern Local, ni als plens, ni a la
comissió informativa ni a la comissió especial de comptes.
El regidor Joan Parcerisa i Albacete desenvoluparà el seu càrrec amb una dedicació del
30% de la jornada i la seva remuneració serà de 12.767,70 € bruts/any, amb catorze
mensualitats i no rebrà cap indemnització per assistència a la Junta de Govern Local, ni als
plens, ni a la comissió informativa ni a la comissió especial de comptes.
L'alcalde, David Rodríguez i González, desenvoluparà el seu càrrec, amb dedicació
exclusiva i la seva remuneració serà de 47.817,69 € bruts/any, i no rebrà cap indemnització
per assistència a la sessió de la Junta de Govern Local ni als plens, ni a la comissió
informativa ni a la comissió especial de comptes.
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Establiment del règim de dedicació dels membres de la corporació i de les seves retribucions i
indemnitzacions

ACTA DEL PLE

6.

Número: 2019-0005 Data: 03/12/2019

Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del Ple s’aprova
per unanimitat.

Els portaveus dels grups municipals tindran una assignació per assistència a la sessions de
la comissió informativa i comissió especial de comptes de 157,50 € bruts/sessió.
Donat cas que algun regidor hagués d’assistir a una sessió de la comissió informativa o de
la comissió especial de comptes, també rebrà la indemnització de 157,50 €/sessió.
Totes les indemnitzacions, assignacions i retribucions detallades en els punts anteriors
s’incrementaran anualment d’acord amb la variació de l’IPC, agafant com a referència
l’import bruta excepció de les retribucions dels regidors amb dedicació exclusiva o parcial
que la seva actuació estarà en funció del que reguli la normativa vigent.

Els regidors que presideixin cerimònies de matrimonis civils rebran una assignació de
50,00 € bruts per cerimònia, excepte en els casos dels regidors que es disposin de
dedicació exclusiva o parcial.
Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les partides 9120.10000 i 9120.23300 del
vigent pressupost general.»
Tot seguit pren la paraula Marc Barbens, portaveu de JUNTS, i comenta que les retribucions
que es proposen les veu bé atès que es mantenen les que hi havia i sols s‘ha aplicat
l’actualització que pertoca. Però vol fer un prec pels regidors que tenen més dedicació, Rosó
Barrera i Joan Parcerisa, i els demana que a l’hora d’informar també informin més que els
altres regidors.
A continuació pren la paraula Maria Pilar Viladrich i explica que les retribucions que proposa
Alternativa per Solsona – CUP pels membres de la corporació haurien d’estar entre els 1.600 i
els 1860 euros al mes com a màxim. En aquest sentit la retribució de l'alcaldia s'hauria d'ajustar
a aquests imports i també s’hauria de disminuir les retribucions dels regidors amb dedicació
parcial de 12.767,70 € bruts/any i de 29.791,29 € bruts/any, que representen un 30% i 70% de
la jornada respectivament, de forma que el sou màxim mensual tenint en compte la jornada no
superés l’import esmentat.
Pren la paraula Encarna Tarifa, portaveu de PSC-CP, i diu que les retribucions proposades
s‘ajusten a llei i per aquest motiu no hi troba cap inconvenient.
Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del Ple s’aprova
per 11 vots a favor dels regidors David Rodríguez i González (ERC-AM)alcalde-president, Rosó
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Als regidors amb dedicació exclusiva o parcial les hi serà d’aplicació l’article 29 del pacte
conveni de personal de l’Ajuntament de Solsona que regula els complements en cas de
malaltia o accident.

ACTA DEL PLE

Per assistència als plens els regidors percebran la quantitat de 157,50 bruts/sessió que serà
compatible amb qualsevol altra retribució, indemnització o assignació, excepte en els casos
dels regidors que es disposin de dedicació exclusiva o parcial.

Número: 2019-0005 Data: 03/12/2019

Les indemnitzacions per dietes i despeses de quilometratge seran les següents:
- dieta de manutenció 15,00 € com a màxim, previ presentació del justificant,
- quilometratge 0,19 €/Km.

Barrera i Call (ERC-AM), Ramon Montaner i Viladrich (ERC- AM), Judit Gisbert i Ester (ERCAM), Ramon Xandri i Solé (ERC-AM), Sara Alarcón i Postils (ERC-AM), Joan Parcerisa i
Albacete (ERC-AM), Marc Barbens i Casals (JUNTS), Isabel Pérez i Martínez (JUNTS),
Francesc Xavier Torres i Romero (JUNTS) i dos vots en contra dels regidors Maria Pilar
Viladrich i Massana (ApS-CUP) i Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP).

7.

Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual

Atès que segons l’article 104 bis de la Llei 7/1985 esmentada determina que el nombre de
personal eventual per municipis entre 5.000 i 10.000 habitants el nombre de personal
eventual no podà ser superior a un.
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Solsona en la sessió duta a terme el dia 29 de novembre
de 2018 aprovà definitivament la plantilla de personal d'aquesta corporació per a l’exercici
2019 i a l’esmentada plantilla de personal es preveia un càrrec eventual pel lloc de treball de
secretaria particular de l’alcalde.

ACTA DEL PLE

«Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, de
data 1 d’abril, el passat dia 26 de maig de 2019, i constituït el nou Ajuntament, es fa
necessari procedir, en conformitat amb el que disposa que l'article 104.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles
304.1 de 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 a la determinació del nombre, característiques i
retribucions del personal eventual, pel seu posterior nomenament mitjançant decret de
l'Alcaldia d'aquest Ajuntament.

Número: 2019-0005 Data: 03/12/2019

A petició de l’alcaldia, la secretària llegeix la proposta que es presenta a la consideració del
Ple, que diu així:

Primer. Mantenir, a Maria Torregassa i Solanelles com a personal eventual de l’Ajuntament
de Solsona pel lloc de secretària particular de l’alcalde, amb efectes a 17 de juny de 2019,
amb les característiques i retribucions següents:
Lloc de treball
Dedicació
Nom

Secretària particular de l’alcaldia.
Retribucions:
Parcial 50% de la jornada
12.683,80 € bruts anuals
Maria Torregassa i Solanelles, DNI núm. 41086814M amb 14 mensualitats

Segon. Les retribucions anuals brutes d’aquest personal s’abonaran en dotze pagues de
periodicitat mensual i dues pagues extraordinàries als mesos de juny i desembre, i es
revisaran anualment en la mateixa proporció que es revisin les retribucions del personal al
servei de la Corporació.
Tercer. Condicionar l’eficàcia del present acord a les modificacions pressupostàries que
s’hagin de realitzar per dotar a les partides adient de la consignació suficient per poder
donar compliment el que s’ha establert.
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Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels acords següents:

Quart. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que estableix els articles 104.3 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i del 304 del text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.”
Tot seguit l’alcalde explica que Maria Torregassa és la persona que ja ha estat ocupant aquest
lloc en els darrers anys i es proposa la seva continuïtat. L’únic canvi es la reducció de jornada
al 50%, però és a petició seva. De fet, ja fa uns mesos que la seva jornada era del 50% i, amb
uns petits ajustos del personal, s’ha vist que funciona.
Marc Barbens comenta que està conforme amb la proposta.

Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del Ple s’aprova
per 11 vots a favor dels regidors David Rodríguez i González (ERC-AM) alcalde-president,
Rosó Barrera i Call (ERC-AM), Ramon Montaner i Viladrich (ERC- AM), Judit Gisbert i Ester
(ERC-AM), Ramon Xandri i Solé (ERC-AM), Sara Alarcón i Postils (ERC-AM), Joan Parcerisa i
Albacete (ERC-AM), Marc Barbens i Casals (JUNTS), Isabel Pérez i Martínez (JUNTS),
Francesc Xavier Torres i Romero (JUNTS) i dues abstencions dels regidors Maria Pilar
Viladrich i Massana (ApS-CUP) i Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP).

Donar compte de les resolucions preses per l’Alcaldia

Tot seguit l’alcalde dona compte de les resolucions de l’alcaldia que ha adoptat i que són les
següents:
«Decret 199/2019, de nomenament de tinents d’alcalde
David Rodríguez i González, alcalde president de l’Ajuntament de Solsona, de conformitat amb
el que disposen els articles 26, 47 i 48 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, he
RESOLT
Primer. Nomenar tinents d'alcalde els regidors següents:
1r. Tinenta d'alcalde: Rosó Barrera i Call
2n. Tinent d'alcalde: Ramon Montaner i Viladrich
3r. Tinenta d'alcalde: Judit Gisbert i Ester
4t. Tinent d'alcalde: Ramon Xandri i Solé
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8.

ACTA DEL PLE

Encarna Tarifa diu que el seu vot serà favorable.

Número: 2019-0005 Data: 03/12/2019

Maria Pilar Viladrich explica que el seu vot serà d’abstenció atès que des del seu punt de vista
s’ha d’evitar aquests tipus de nomenaments. No té cap inconvenient en la persona que es
proposa, tot el contrari, però entén que cal acabar amb els nomenaments d’eventuals per
ocupar aquests llocs de treball. Caldria que la provisió d’aquestes places es realitzés de la
mateixa forma que la resta de llocs de treball.

Segon. Correspon als tinents d'alcalde substituir-me, en ordre de designació, en la totalitat de
les meves funcions, en els casos d'absència, malaltia o qualsevol causa que m’impossibiliti per
a l'exercici de les meves funcions, així com desenvolupar les funcions de l'alcalde en els
supòsits de vacant de l'Alcaldia fins a la presa de possessió de nou alcalde.
En els casos d'absència, malaltia o impediment, les funcions d'alcalde per poder ser
assumides requeriran expressa delegació.

Constituït el nou Ajuntament en sessió extraordinària el dia 15 de juny de 2019 i essent
preceptiva la Junta de Govern Local, perquè el municipi és capital de Comarca i té més de
5000 habitants, correspon a aquesta Alcaldia nomenar els membres que la integren en
nombre no superior al terç del nombre legal dels membres de la corporació que és de 13
regidors.
Vistos els articles 20 de la LBRL, i 35,43,46 i 52 del ROF, he RESOLT
Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local els senyors següents:
1r. Tinent d'alcalde: Rosó Barrera i Call
2n. Tinent d'alcalde: Ramon Montaner i Viladrich
3r. Tinent d'alcalde: Judit Gisbert I Ester
4t. Tinent d'alcalde: Ramon Xandri i Solé
Segon. Fixar el règim de les sessions següents:
-Ordinàries: el dilluns de cada setmana a les 19.00 hores.
-Extraordinàries i urgents: quan així siguin convocades per l'Alcaldia.
Tercer. Donar compte d'aquest decret al Ple en la primera sessió que dugui a terme, notificarho personalment als designats i publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província,
sense perjudici de l'efectivitat d'aquests nomenaments des del dia següent a la firma d'aquesta
resolució.
Quart. S'entendrà que els nomenaments i les delegacions conferides en aquesta resolució són
acceptades pels membres en qui recauen si aquests, en el termini de tres dies des de la
notificació, no manifesten la seva disconformitat per escrit a la corporació.
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ACTA DEL PLE

«Decret 197/2019, de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local

Codi Validació: 4S7HSM95MKK2HT3RC9TYCPNWZ | Verificació: http://solsona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 11

Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada a la consideració del Ple s’aprova
per 11 vots a favor dels regidors David Rodríguez i González (ERC-AM) alcalde-president,
Rosó Barrera i Call (ERC-AM), Ramon Montaner i Viladrich (ERC- AM), Judit Gisbert i Ester
(ERC-AM), Ramon Xandri i Solé (ERC-AM), Sara Alarcón i Postils (ERC-AM), Joan Parcerisa i
Albacete (ERC-AM), Marc Barbens i Casals (JUNTS), Isabel Pérez i Martínez (JUNTS),
Francesc Xavier Torres i Romero (JUNTS) i dos vots en contra dels regidors Maria Pilar
Viladrich i Massana (ApS-CUP) i Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP).

Número: 2019-0005 Data: 03/12/2019

Tercer. D’aquesta resolució, se'n donarà compte al Ple a la primera sessió que es dugui a
terme, i es notificarà, a més, personalment als designats, i es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província, sense perjudici que sigui efectiva l’endemà d’haver-se dictat.»

Cinquè. De conformitat amb la legislació vigent referent a organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals, en el termini màxim de deu dies, caldrà convocar la Junta de
Govern Local per a la seva constitució.
Sisè. D’aquesta resolució, se'n donarà compte al Ple a la primera sessió que es dugui a terme,
i es notificarà, a més, personalment als designats, i es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província, sense perjudici que sigui efectiva l’endemà d’haver-se dictat.»
«Decret 198/ 2019, de delegació d’àrees a favor dels regidors
David Rodríguez i González, alcalde-president de l'Ajuntament de Solsona, de
conformitat amb les atribucions conferides a l'article 43 i següents del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals de, 28 de novembre de
1986, i amb la finalitat d´ aconseguir la major eficàcia de gestió,

Segon. L’abast de les delegacions comprendrà la direcció i gestió dels assumptes
inclosos a les àrees citades, dirigir i gestionar els serveis corresponents, inclosa la
facultat de dictar actes de tràmit que afectin a tercers, sens perjudici des les
competències pròpies de l’Alcaldia, el Ple o la Junta de Govern Local.
Tercer. Els efectes d’aquestes delegacions seran efectives a partir del dia següent al
de la data de la resolució de la delegació.»
«Decret 203/ 2019, sobre assignació a barris de regidors
Atès que per a una millor gestió al ciutadà i una millor gestió de totes les competències
municipals es considera molt convenient que els diferents barris de la ciutat tinguin un
regidor adscrit a cada barri que actuï com a representant i interlocutor de l’Ajuntament
de Solsona,
De conformitat amb les atribucions conferides a l'article 43 i següents del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals de, 28 de novembre de
1986, i amb la finalitat d´aconseguir la major eficàcia de gestió,
He RESOLT
Primer. Nomenar els regidors que tot seguit es detallen l’adscripció als barris següents:
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Rosó Barrera i Call: Urbanisme, Obres Públiques, Serveis Municipals.
Ramon Montaner i Viladrich: Desenvolupament local, Medi ambient, Parcs i jardins.
Judit Gisbert i Ester: Educació, Cultura, Salut i Igualtat.
Ramon Xandri i Solé; Hisenda, Administració, Serveis Funeraris, Nucli antic i Habitatge.
Sara Alarcón i Postils: Vinyet.
Joan Parcerisa i Albacete: Comunicació i noves tecnologies, Transparència i participació,
Esports i Joventut.

ACTA DEL PLE

Primer. Realitzar a favor dels regidors que tot seguit es detallen les delegacions
següents:

Número: 2019-0005 Data: 03/12/2019

He RESOLT

Rosó Barrera i Call:
- Mirasol
- Cal Llarg
- El Camp (Passeig i Carrer Sant Agustí)
- Tossal / Serrat d’en Mingo
Ramon Montaner i Viladrich:
- Polígons industrials
- Creu de Sant Joan
- El Pont /Ctra. de Sant Llorenç

Sara Alarcon i Postils:
- Vinyet
- Camp del Molí
Joan Parcerisa i Albacete:
- Cal Xuxa
- Creu Blanca / Carrer de les Vinyes
- Barri de Cal Geli
Segon. L’abast de les delegacions comprendrà la direcció i gestió dels assumptes
inclosos a les àrees citades, dirigir i gestionar els serveis corresponents, inclosa la
facultat de dictar actes de tràmit que afectin a tercers, sens perjudici des les
competències pròpies de l’Alcaldia, el Ple o la Junta de Govern Local.
Tercer. Els efectes d’aquestes delegacions seran efectives a partir del dia següent al
de la data de la resolució de la delegació.»
A continuació l’alcalde també afegeix que té previst nomenar comissionats per les àrees
d'inclusió social i medi ambient, per ajudar a fer un seguiment de la implantació de la recollida
porta a porta dels residus.
L’alcalde també avança que hi ha previst la incorporació dels regidors de l’oposició a les
visites als barris.
Tot seguit pren la paraula Maria Pilar Viladrich per fer unes observacions als decrets de
l’alcaldia que s’ha donat compte:
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ACTA DEL PLE

Ramon Xandri i Solé:
- Els Masos
- Turó de Sant Magí / Zona Esportiva
- Nucli Antic

Número: 2019-0005 Data: 03/12/2019

Judit Gisbert i Ester:
- Sant Ramon
- La Plana
- Torregassa

En relació al Decret 198/2019, on consta de delegació de l'àrea d’Igualtat a favor de la regidora
Judit Gisbert, demana que es reconsideri la denominació d'Igualtat i, per una lluita per les
desigualtats, es canviï per Feminisme.
En relació al Decret 203/ 2019, sobre assignació a barris de regidors, diu que les visites als
barris permeten la proximitat al carrer i el contacte directe amb els ciutadans, però la
informació que s’obté d’aquestes visites no pot quedar únicament per l’equip de govern.
Afegeix que hi ha un document de la GAIP que ho avala i en aquest sentit demana que a cada
reunió hi hagi un document dels aspectes tractats i que es faci arribar a tots els grups
municipals.

Tot seguit l’alcalde comenta que la denominació de l’àrea de Feminisme no se l’havia
plantejat.
Pel que fa a les trobades de barris, l’alcalde explica que sempre han estat visites obertes a
tothom. Si a partir d’ara s’ha de fer acta dels temes tractats i fer-les arribar a tots els grups, ja
es farà. La possibilitat d’assignar barris a grups de l’oposició cal acabar-la d’estudiar i
concretar.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària actal.

Vist i plau
L'alcalde
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Número: 2019-0005 Data: 03/12/2019

Marc Barbens també diu que s’alegra que els grups de l’oposició puguin assistir a les visites
als barris. Alhora demana que es tingui en compte la possibilitat d’assignar barris a grups de
l’oposició.
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En relació al decret 203/2019, Marc Barbens diu:
- Un canvi en la regidoria de Cultura desprès de 12 anys, ho veu bé, però li sorprèn que la
regidora Sara Alarcón sols tingui delegada l’àrea del Vinyet.
- Hi ha una sobrecàrrega de tasques delegades a Joan Parcerisa.
- Li ha sorprès que les àrees de Serveis Socials i Governació no estiguin delegades i que
depenguin directament de l’alcalde.

ACTA DEL PLE

Tot seguit pren la paraula Encarna Tarifa i sobre els darrers assumptes comentats diu que la
denominació d’Igualtat engloba totes les diferències i considera que el nom de l’àrea no pot
ser més correcte. La regidora també diu que compateix l’opinió de Maria Pilar Viladrich en tot
el que ha explicat del tema dels barris.

