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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 6/2015
Caràcter: Extraordinària
Data: 6 de juliol de 2015
Horari: de 19:00 h a 19:35 hores
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial
HI ASSISTEIXEN
Sr. Josep Salom Ges, alcalde (CiU)
Sr. Jordi Vilamala Romeu, regidor de CiU
Sr. Miquel Espona Auferil, regidor de CiU
Sra. Maria Lourdes Boneu Valor, regidora de CiU
Sra. Ma. del Mar Cuxart Ainaud, regidora de CiU
Sr. Sebastià Bruch Buxaderas, regidor de CiU
Sr. Marc Póveda Mayans, regidor de CiU
Sr. Carles Padrós Gómez, regidor de CiU
Sr. Pere Senyé Sala, regidor d' ERC
Sra. Núria Sisó Vila, regidora d'ERC
Sr. Albert Jofre Luengo, regidor d'ERC
Sra. Olga Mármol Homs, regidora d'ERC
Sra. Berta González Hertaux, regidora de SOM TONA-ICV-EUiA-ENTESA
Francesc Ortiz Amat, vicesecretari
Pere Gordi Serrat, gerent
EXCUSA LA SEVA ASSITÈNCIA:
ORDRE DEL DIA
1. Presa de possesió regidor
2. Periodicitat sessions del Ple
3. Creació Comissió Informativa del Ple
4. Nomenament representants
5. Periodicitat sessions de la Junta de Govern Local
Ajuntament de Tona * C. Font, 10 * 08551 * Tona * BARCELONA * Tel: 938870201 * Fax: 938870498 * www.tona.cat

Dependència

Secretaria
Codi de Verificació Electrònica (COVE)

²1N3C0E6H622A6G0010GHJ»
²1N3C0E6H622A6G0010GHJ»
1N3C 0E6H 622A 6G00 10GH

Ajuntament
de Tona

Codi de Document

SECZI020I

Codi d' Expedient

SEC/2015/255

6. Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local
7. Nomenament dels membres de la Comissió de Comptes
8. Nomenament del personal eventual
9. Indemnitzacions dels regidors
10. Creació dels grups municipals
11. Coneixement de Decrets d'Alcaldia
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. PRESA DE POSSESSIÓ REGIDOR
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Vicesecretari:
El passat dia 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament vist el resultat de les
últimes eleccions municipals.
Per motius estrictament personals, el Sr. Marc Póveda Mayans no poder
prendre possessió del seu càrrec com a regidor
Atès que ni la legislació electoral, ni la legislació de Règim Local estableix cap
termini per a la pressa de possessió del càrrec de REGIDOR, i el Sr. Póveda ha
manifestat la seva voluntat de assumir el càrrec, es procedeix segons consta
en aquesta acta.
El Vicesecretari continua dient que ja ha rebut la credencial de Regidor del Sr.
Póveda, acreditativa de la personalitat del regidor electe, al igual que ha
comprovat que ha formulat les declaracions referides en l’article 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, passant la paraula
al Sr. Salom.
El Sr. Alcalde pregunta al regidor electe que exposi si li afecta alguna causa
d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, sense
que manifesti res.
Acte seguit e passa a donar compliment al tràmit legal previst en l’article 108.8
de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general de prestar
jurament o promesa.
ACTE DE JURAMENT O PROMESA
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El Sr .Alcalde de l’Ajuntament llegeix la fórmula prevista en el Reial decret
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de
càrrecs o funcions públiques per la qual cosa el Sr. President pregunta
“Sr. regidor Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir amb
fidelitat les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Tona, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”.
Que es manifesta de la manera següent:
- Marc Póveda Mayans (CIU) “ Si, ho prometo per imperatiu legal"
El Sr. Alcalde pregunta si vol fer alguna manifestació mes, al que el Sr. Poveda
respon que voldria afegir el contingut proposat per l’AMI, segons el següent
sentit:
"Ho prometo per imperatiu legal sense renunciar a una Catalunya lliure i
republicana"
A partir d’aquest moment el Sr. Póveda adquireix la plena condició de Regidor
de l’Ajuntament per la qual cosa podrà participar en tots els punts de l’ordre del
dia.
2. PERIODICITAT SESSIONS DEL PLE
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Salom:
Atenent al que disposa l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local i l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic dels ens locals, dins l'organització municipal el Ple és un òrgan
d'existència obligatòria a tots els municipis, havent de celebrar sessió ordinària
coma a mínim cada dos mesos en els ajuntaments de població compresa entre
5.001 i 20.000 habitants; a proposta de l'Alcaldia, es proposa al ple l'adopció de
l'acord que segueix:
Primer.- Assenyalar l’últim dimecres de cada mes a les 2/4 de 8 de la tarda, per a
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la celebració de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació. En el cas que
aquest dia fos festiu, la sessió es traslladarà al dimecres de la setmana següent.
En el cas de que no es pogués portar a terme la sessió ordinària en la data
fixada, l'alcaldia en Decret motivat assenyalarà la nova data de celebració,
seguint-se a partir d’aquesta sessió la periodicitat establerta per la sessió següent
a realitzar.
La primera sessió ordinària del Ple Municipal es portarà a terme el proper dia 29
de juliol.
Segon.- El mes d'agost es considera inhàbil als efectes de celebració de
sessions ordinàries del Ple.
B. INTERVENCIONS
La senyora Sisó ressalta que la proposta de fer els plens mensualment es va
fer a proposta d'ERC i agraeix el gest al govern. Assenyala que si no hi ha
prous punts a cada ple es replantejaran fer-ho bimensualment.
C. ACORD
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents, amb 13 vots a
favor.
3. CREACIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Salom:
Donat que de conformitat amb l'establert a l'article 20 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril reguladora de las bases de règim local, en els municipis de més de 5.000
habitants, es obligatòria l’existència d’un òrgan que tingui per objecte l’estudi,
informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple,
així com del seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern i els regidors
que ostentin delegacions; a proposta de l'Alcaldia es demana l'adopció de l'acord
que segueix:
Primer.- Aprovar la creació de la Comissió Informativa del Ple de caràcter
permanent.
Aquesta Comissió tindrà per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes
que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com del seguiment de la gestió
de l’Alcalde, la Junta de Govern i els regidors que ostentin delegacions.
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Segon.- Nomenar com a membres de la Comissió Informativa del Ple als
següents regidors:
-

En representació del Grup Municipal de CIU

Titulars
Sr. Josep Salom Ges - President
Sr. Miquel Espona Auferil
Suplent
Sr. Jordi Vilamala Romeu
-

En representació del Grup municipal de ERC

Sra. Núria Sisó Vila
Suplent
Sr. Pere Senyé Sala
- En representació del Grup municipal de SOM TONA-ICV-EUiAENTESA
- Sra. Berta González Hertaux
B. INTERVENCIONS
La senyora Mármol agraeix que hi hagi representació per part de tots els grups
municipals i demana que hi hagi flexibilitat en aquest aspecte en referència ala
membres que han d’assistir a les diferents comissions.
El senyor Salom no hi veu cap inconvenient.
C. ACORD
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents, amb 13 vots a
favor.
4. NOMENAMENT REPRESENTANTS
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Salom:
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Atenent al que disposa l'art. 38 c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, dins dels trenta dies següents al de la sessió de
constitució, el Ple en sessió extraordinària ha de nomenar els representats de la
corporació en els òrgans col·legiats; a proposta de l'Alcaldia, es demana al ple
l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar com a representants del Consistori en diferents Organismes
als següent regidors:

-Mancomunitat Intermunicipal voluntària "La Plana"
Sr. Jordi Vilamala Romeu
Sra. Maria del Mar Cuxart Ainaud
Suplents: Sr. Miquel Espona Auferil
Sr. Marc Póveda Mayans
-Fundació Privada Can Codina
President: Sr. Josep Salom Ges
Vocals: Sra. Maria del Mar Cuxart Ainaud
Sr. Albert Jofre Luengo
Sra. Berta González Hertaux
-IES TONA
Sra. Maria del Mar Cuxart Ainaud
-Consells Escolars de les escoles de Tona
Sra. Maria del Mar Cuxart Ainaud
-Consell Escolar Municipal de Tona
President: Sr. Josep Salom Ges
Vocals: Sra. Maria del Mar Cuxart Ainaud
Sr. Miquel Espona Auferil
Sra. Ma. Lurdes Boneu Valor
Sra. Olga Marmol Homs
Sra. Berta González Hertaux
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-Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona
Sra. Maria del Mar Cuxart Ainaud
-Agrupació Defensa Forestal "Fontfreda"
Sr. Jordi Vilamala Romeu
-Xarxa de ciutats i pobles per a la sostenibilitat
Sr. Jordi Vilamala Romeu
-Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament
Sr. Josep Salom Ges
Sra. Maria del Mar Cuxart Ainaud
-Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania
Sra. Maria del Mar Cuxart Ainaud
-Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta
Sr. Jordi Vilamala Romeu
-Agència Local d'Energia a la Comarca d'Osona
Sr. Jordi Vilamala Romeu
-Consorci Localret
Sr. Carles Padrós Gómez
-Consorci del Govern Territorial de la Salut d'Osona
Sra. Maria del Mar Cuxart Ainaud
-Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències
Sra. Maria del Mar Cuxart Ainaud
-Junta Local de Seguretat
Sr. Josep Salom Ges
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Sr. Jordi Vilamala Romeu
Sr. Pere Senyé Sala
Sra. Berta González Hertaux
-Fons Català de Cooperació
Sr. Josep Salom Ges
-Xarxa Local de Consum
Sr. Carles Padrós Gómez
-Consell Esportiu d’Osona
Sr. Miquel Espona Auferil
-Consell de Cooperació i Solidaritat
Sra. Maria del Mar Cuxart Ainaud
-Fundació unió esportiva Tona
Sr. Josep Salom Ges
Sr. Miquel Espona Auferil
-Fundació Buxaderas Grau
Sr. Carles Padros Gómez
Sra. Ma. Lurdes Boneu Valor
-Fundació Osona Gastronomia
Sr. Josep Salom Ges
Sra. Maria del Mar Cuxart Ainaud
-Representants a la Comissió Municipal de Delimitació de Terme.
Sr. Josep Salom Ges
Sr. Sebastià Bruch Buxaderas
Sra. Núria Sisó Vila
Sra. Berta González Hertaux
Arquitecte Municipal
Secretari/Secretària de la Corporació.
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B. INTERVENCIONS
Tots els grups municipals diuen que hi votaran a favor.
C. ACORD
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents, amb 13 vots a
favor.
5. PERIODICITAT SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Salom:
Acomplint el que disposa l'art. 99 del Text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya, que estableix que la Junta de Govern Local, per a exercir
les seves competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat
determinada pel ple de la corporació; a proposta de l'Alcaldia, es fixa la
periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, en el sentit
següent:
Primer.- La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, celebrarà sessió
ordinària per atendre a les seves facultats resolutòries en matèries delegades,
cada setmana, fixant-se el dia en els dilluns a les set hores de la tarda. Si el dia
de convocatòria fos festiu, la sessió es celebrarà el dimecres següent.
La primera sessió ordinària de la Junta de Govern Local se celebrarà el dia 13 de
juliol d'enguany.
En el cas de que no es pogués portar a terme la sessió ordinària en la data
fixada, l'alcaldia en Decret motivat assenyalarà la nova data de celebració,
seguint-se a partir d’aquesta sessió el règim preestablert.
Segon.- El mes d'agost es considera inhàbil als efectes de celebració de
sessions ordinàries de la comissió de Govern.
B. INTERVENCIONS
Des del Grup d’ ERC es vol agrair la flexibilitat i l'oportunitat de poder assistir a
les Juntes de Govern Local i esperen poder aportar idees.
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C. ACORD
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents, amb 13 vots a
favor.
6. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Salom:
Atès que l’article 22.2 de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL) en les lletres
j), k), m), ñ) i q) estableix les competències que corresponen al Ple.
Atès que els articles 22.4 de la mateixa Llei i 52.4 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003
(LMRLC), determinen que el Ple pot delegar les seves atribucions a la
Junta de Govern, llevat de les especialment enunciades en el mateix precepte,
Vist l’article 52.2 del Text refós de la Llei d’hisendes locals (RDL 2/2004, de 5
de març), que estableix que correspon al Ple l’aprovació de les operacions de
crèdit a llarg termini previstes al pressupost, quan el seu import acumulat, dins
de cada exercici econòmic superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, així com les operacions de crèdit a curt termini quan l’import
acumulat de les operacions vigents d’aquesta naturalesa, inclosa la nova
operació, superi el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior.
Vist l’article 47 del d’aquest mateix text, (RDL 2/2004,TRLHL), que estableix
que correspon al Ple l’aprovació de l’establiment o modificació dels preus
públics, sense perjudici de les facultats de delegació a la Junta de Govern
Local.
Vist l’article 185.3 del TRHL, que estableix que les competències
corresponents a les autoritzacions i disposicions de les despeses es poden
delegar en els termes previstos en l’article 23 de la LBRL, recollint-se per a
cada exercici en les bases d’execució del pressupost.
Vist el que disposa l’apartat 2 de la Disposició Addicional segona del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, referent a què corresponen al Ple les
competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, administratius
especials i privats , sempre que es donin certes circumstàncies.
Atenent el principi genèric de possibilitat de delegació de competències pròpies
del Ple Corporatiu en la Junta de Govern Local, que estableix l'art. 22.4 de la
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llei de Bases de Règim Local i l'article 52 del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, així com la normativa assenyalada en els
antecedents d’aquest acord; a proposta de l'Alcaldia es demana, l'adopció de
l'acord que segueix:
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local, l'exercici de les competències
del Ple que s'esmenten:
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.- La concertació de les operacions de crèdit, la quantia acumulada de la qual,
dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos
ordinaris del pressupost - excepte les de tresoreria, que li correspondran quan
l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per 100
dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat
amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
4.- Les contractacions d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de
serveis públics, administratius especials i privats i les concessions sobre béns
municipals, d’import superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en
qualsevol cas, els 6.000.000,00 euros, així com els contractes i concessions
plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de
menor duració quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia senyalada.
L’adopció de l’acord d’iniciació de l’expedient de contractació i l’acord/acords
per a la classificació de contractistes, en els contractes d’obres, de
subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, administratius
especials i privats d’import superior al 50% dels recursos ordinaris del
pressupost.
5.- L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sia competent per a la
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el
pressupost.
6.- L'adquisició de bens i drets quan el seu valor superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sia superior a 3.000.000,00
euros, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits:
1. Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin
declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstos en el
pressupost.
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2. Quan estant previstos en el pressupost, superin els mateixos
percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
7.- L’autorització, disposició de les despeses superiors al 10% i fins el 50% dels
recursos ordinaris del pressupost, incloses les de caràcter plurianual superior
als 4 anys, sempre que estiguin previstes al pressupost.
8.- Aprovació de l'inventari de béns i les seves rectificacions anuals.
9.- Suspensió de llicències de parcel·lació i edificació en una zona determinada
com a actes preparatoris per a la redacció del planejament, d'acord amb la
legislació urbanística.
10.- Retribucions dels càrrecs de dedicació exclusiva i parcial.
11.- Indemnitzacions i assistències als restants membres de la corporació.
12.- Aprovació del padró municipal d'habitants i les seves rectificacions anuals.
13.- L’aprovació de projectes d’obres ordinàries que comportin expropiació.
14.- L’establiment o modificació de preus públics
Segon.- Disposar que aquesta delegació confereix a la Junta de Govern de
totes les competències que la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, atribueix a l’òrgan de contractació en relació als contractes
esmentats. Així també confereix a la Junta de Govern les competències que la
Llei 7/1985, de Bases del règim local, el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003), el Reglament del patrimoni
dels ens locals (Decret 336/1988) i la Llei 33/2003, del patrimoni de les
administracions públiques i normativa concordant, confereix al Ple en relació
als contractes i a les operacions patrimonials objectes de delegació.
Tercer.- Publicar l'acord de delegació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
B. INTERVENCIONS
La senyora González diu que sobre les delegacions del Ple municipal a la Junta
de Govern, la seva proposta és que si corresponen a l'agilització de tràmits
podem acceptar la seva delegació. Però aquelles que tenen a veure en temes
urbanístics i contractacions han de manifestar el seu desacord. En aquest
sentit, diu, que ells no poden votar una proposta que delega temes tant
importants com l'autorització de despeses, venda de patrimoni municipal,
contractació d'obres, la retribució dels càrrecs o l'establiment de preus públics a
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la Junta de Govern Local. Ells pensen que aquestes competències han de
romandre al Ple perquè és qui té potestat i on està representada la pluralitat
democràtica del poble. Des de SOM TONA pensen que treballar al marge dels
grups de l'oposició no és una bona manera de començar el mandat.
La senyora González també vol recordar la sentència del Tribunal
Constitucional de data 26 de setembre de 2013, declara que les sessions en
què es tractin assumptes delegats pel Ple de la Junta de Govern hauran de ser
públiques. Per tant, diu, tots aquests temes que avui es volen delegar
exisgeixen la mateixa publicitat que un Ple ja que constitueix una manifestació
dels drets dels ciutadans i ciutadanes a la participació directa en els assumptes
públics i que, quan el Ple delega les seves atribucions a la Junta de Govern,
delega també la seva publicitat. D'aquesta manera, continua dient, quan en
l'ordre del dia de les sessions de Junta s'incloguin temes d'aquests índole, en el
moment de tractar-los s'haurà de permetre l'assistència de públic, de les
entitats de participació ciutadana i de les altres persones membres de l'oposició
que no integren la Junta de Govern.
D'entrada, caldrà incloure, necessàriament, un torn de precs i preguntes
respecte aquests assumptes, per tal que puguin participar els altres membres
de la corporació que no formen part de la Junta de Govern, o dels altres grups
municipals per mitjà dels seus portaveus. Perquè puguin fer-ho, diu caldrà
adreçar-los a la convocatòria corresponent i l'accés a la documentació íntegra.
Afegeix que més enllà de l'assistència dels regidors i regidores de l'oposició i
entitats a aquelles Juntes de Govern que tractin assumptes delegats pel Ple,
des de SOM TONA proposen que totes les Juntes de Govern siguin obertes en
un exercici de transparència i qualitat democràtica, encara que no hi hagi una
obligació legislativa.
ERC diu que hi votarà a favor.
C. ACORD
La proposta s’aprova per 12 vots a favor dels regidors de CIU i ERC i amb 1
vot en contra de SOM TONA-ICV-EUiA-Entesa.

7. NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE COMPTES
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Salom:
L'article 116 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local, assenyala
la preceptiva existència de la Comissió Especial de Comptes.
L'article 58.3 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 diu que "la comissió és
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integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació .El
nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o
igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat" ; a
proposta de l'Alcaldia es demana l'adopció de l'acord que segueix:
Primer.- Acordar la creació de la Comissió Especial de Comptes i designar com a
membres de la mateixa:
a) En representació del Grup de CIU:
Sr. Josep Salom Ges, President
Substitut: Sr. Jordi Vilamala Romeu
Sr. Sebastià Bruch Buxaderas
Substitut: Sr. Miquel Espona Auferil
b) En representació del Grup de ERC:
Sr. Pere Senyé Sala
Substitut: Sr. Albert Jofre Luengo.
c) En representació del Grup de SÓM TONA-ICV-EUiA-ENTESA
Sra. Berta González Hertaux
Segon.- La Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que
l'article 116 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local i 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, en harmonia amb
l'article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, li atribueix, constituintse a aquests efectes per a les seves funcions com a Comissió Especial de
Comptes.
La funció d'aquesta Comissió de caràcter permanent, serà l'estudi i dictamen
previ dels comptes perquè es sotmetin a l'aprovació del Ple.
Tercer.-Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria a l'efecte realitzada per
l'Alcaldia.
Quart.- La votació dels acords de la Comissió Especial de Comptes seguirà el
sistema de vot ponderat; de manera que cadascun dels assistents votarà en nom
dels que representa:
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Alcalde President, 4 vots
CIU, 4 vots
ERC, 4 vots
SOM TONA-ICV-EUiA-ENTESA,1 vot
B. INTERVENCIONS
No hi ha intervencions.
C. ACORD
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents, amb 13 vots a
favor.
8. NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Salom:
Atès el que disposa l'art. 104 de la llei de Bases de Règim Local i l'art. 304 del
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, la Corporació
determinarà el nombre, característiques i retribucions del personal eventual al seu
servei al començament del seu mandat.
És per això que, amb independència del nomenament efectiu de les persones
concretes que han de servir aquests llocs, que correspon a l'Alcaldia, a proposta
d'aquesta es demana al ple que prengui l'acord següent :
Primer.- Determinar en una el nombre de places servides per personal eventual i
de denominació i característiques següents:
GERENT
a) Funcions i objectius de la gerència municipal a l’Ajuntament de Tona
(2015-2019).
El 30 de gener de 2013 el Ple de l'Ajuntament de Tona, tal com preveu l’article
74 de la Llei 7/2007, de 12 d abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,
l’article 16 de la Llei 30/84, de 2 d’agost, que estableix que les entitats locals
han d’aprovar la relació de llocs de treball a la seva organització; i els articles
26, 29 i següents del Decret 214/1990, del Reglament de Personal de les
Entitats Locals, va aprovar la Relació de Llocs de Treball de la Corporació. En
aquesta, també hi consten els organigrames de gestió dels serveis municipals,
l'establiment de la gerència municipal, el seu objectiu, les funcions, la
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naturalesa jurídica i el sistema de provisió.
L’objectiu primordial de la Gerència és coordinar les diverses àrees o serveis en
que s'estructura l'organització municipal, establint objectius i orientacions
globals de gestió en coordinació amb allò que determini l'equip de govern i
d’acord amb la legislació vigent.
Els principals àmbits d’aquestes funcions són les que s’entrellacen amb els
òrgans de govern, les que incideixen en la direcció de l’organització, la
planificació i avaluació dels serveis i les relacions externes que li siguin
assignades.
B. INTERVENCIONS
El senyor Salom explica que s'aposta per professionalitzar la part de gerència.
ERC explica que és una figura important i que genera estalvi però que
s'abstindrà a l'espera de resultats.
SOM TONA-ICV-EUiA-ENTESA diu que el seu grup s'abstindrà en el
nomenament d'aquest càrrec eventual perquè entenen que amb la reforma de
l'ARSAL, els càrrecs de confiança no poden exercir comendament ni
responsabilitats executives i com que la figura del gerent té tasques executives i
de comandament en el dia a dia de l'administració municipal, pensen que no
hauria de tenir aquesta categoria. Segurament, diu, que seria més escaient la
figura d'assessor polític, que sí que permet la llei. En qualsevol cas, segueix, res
en contra a la persona designada però sí que pensen que caldria revisar si la
figura del gerent municipal ha de ser assumida per un càrrec eventual.
El senyor Salom vol agraïr les abstencions que ho considera com un vot de
confiança.
C. ACORD
La proposta s’aprova per 8 vots a favor dels regidors de CiU i 5 abstencions
per part dels regidors d'ERC i SOM TONA-ICV-EUiA-ENTESA.
9. INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Salom:
Tenint en compte el que disposa l'article 75 de la Llei de Bases de Règim Local,
que estableix que els membres de les corporacions locals hauran de percebre
retribucions per a l'exercici dels seus càrrecs, tant amb dedicació exclusiva com
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parcial, o bé una compensació econòmica per l'assistència efectiva a les sessions
dels òrgans col.legiats de la Corporació en la quantia establerta pel Ple de
l'Ajuntament.
Atès que els darrers anys s'ha intentat trobar un sistema adient per determinar el
règim retributiu dels càrrecs electes locals, amb l'objecte d'evitar diferències i
discriminacions a les Corporacions, així com per a garantir la seguretat jurídica i
una assignació salarial justa i equitativa; es considera convenient fixar al
començament del mandat de la nova Corporació i sens perjudici de la possible
revisió quan el Ple ho consideri oportú, el règim d'indemnitzacions a percebre pels
membres del consistori per raó de la seva assistència a sessions i per dedicació
al seu càrrec;
Primer.- La retribució de l’Alcalde per la seva dedicació exclusiva (alta seguretat
social, incompatible amb indemnitzacions per assistència a sessions), ve fixada
per llei i és l'equivalent al salari brut d'un secretari d'Estat menys el 55%, la
quantitat de 45.000€ bruts anuals.
Segon.- Fixar que els membres de la corporació local que no tenen ni dedicació
exclusiva ni dedicació parcial rebran per l'assistència efectiva, en concepte
d'indemnització per l'exercici de les tasques públiques les següents quantitats:
- 150,00 € per assistència a sessió de Ple,
- 160,00 € per assistència a sessió de Junta de Govern Local dels regidors
nomenats com a membres de la mateixa, així com dels regidors requerits per
l’alcaldia per ser responsables de matèries integrades en les diferents àrees
municipal creades.
Tercer.- Fixar les indemnitzacions per utilització de vehicle propi dels membres de
la Corporació i del personal, en els desplaçaments que hagin de realitzar
relacionats amb les seves tasques professionals, en les següents quantitats:
- 32 euros, per mig dia (inclou desplaçament i autopistes)
- 50 euros tot el dia (inclou desplaçaments, autopistes i dinar).
Les despeses de pàrquing i altres es pagaran prèvia presentació dels justificants
corresponents.
Quart.- Publicar el present acord en el Butlletí oficial de la Província de
conformitat amb l’establert a l’article 75.5 de la Llei de Bases de règim local.
B. INTERVENCIONS
El senyor Salom explica que demà presentarà la renúncia a la dedicació
exclusiva ja que és Diputat de la Diputació de Barcelona. L’ Alcalde vol afegir
que s’hauria d’incloure els 0,23 euros/km per desplaçament.
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ERC dóna suport a la iniciativa presentada pel govern.
C. ACORD
La proposta s’aprova amb 12 vots a favor dels regidors de CiU i ERC i amb 1
vot en contra per part de SOM TONA-ICV-EUiA-ENTESA.
10. CREACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Salom:
Tenint en compte el que disposa l'article 50 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, es considera convenient per al millor funcionament dels
òrgans de govern de la corporació la creació de grups municipals.
Havent-se presentat escrit pel grup municipal de CIU i ERC, constituint-se en
grups municipals als efectes de la seva actuació corporativa; de conformitat
amb l’establert als articles 23 a 29 del Reglament d’organització i funcionament; a
proposta de l'Alcaldia es demana al ple l'adopció de l'acord que segueix:
Primer.- Donar compte de la constitució del grup municipal de Convergència i
Unió, a efectes de la seva actuació corporativa, integrat pels següents regidors:
Josep Salom Ges
Jordi Vilamala Romeu
Miquel Espona Auferil
Maria Lourdes Boneu Valor
Maria del Mar Cuxart Ainaud
Sebastià Bruch Buxaderas
Marc Poveda Mayans
Carles Padrós Gómez
Així com de la designació com a presidenta d’aquest grup a la Sra. Maria
Lourdes Boneu Valor i com a portaveu al Sr. Marc Poveda Mayans i com a
portaveu suplent al Sr. Carles Padrós Gómez.
Segon.- Donar compte de la constitució del grup municipal de Esquerra
Repúblicana de Catalunya, a efectes de la seva actuació corporativa, integrat
pels següents regidors:
Pere Senyé Sala
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Núria Sisó Vila
Albert Jofre Luengo
Olga Mármol Homs
Designar com a president d'aquest grup al Sr. Pere Senyé Sala; com a
portaveu la Sra. Núria Sisó Vila i com a portaveus suplents al Sr Albert Jofre
Luengo i la Sra. Olga Marmol Homs.
Tercer.- Donar compte de la constitució del grup municipal SOM TONA (ICV) a
efectes de la seva actuació corporativa, integrat per la senyora Berta González
Hertaux, la qual en serà la presidenta i portaveu.
Quart- Fixar com assignació econòmica a cada grup polític les quantitats de 35
euros mensuals per regidor que integra els diferents grups.
B. ACORD
La proposta s’aprova per unanimitat dels regidors presents, amb 13 vots a
favor.
11. CONEIXEMENT DE DECRETS D'ALCALDIA
A. PRESENTACIÓ PROPOSTA, pel senyor Salom:
A efectes de donar-ne coneixement al Ple d'acord amb el que disposa la
legislació en vigor, article art. 38. c) del ROF, es dóna compte dels Decrets dictats
per l'Alcaldia relatius a:
A) DECRET CREACIO AREES MUNICIPALS I DELEGACIONS
“D'acord amb les atribucions que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; 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 del règim local de Catalunya; articles 43, 44, 45 i 51 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals; i article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; per la present
RESOLC:
Primer.- Crear les diferents àrees municipals i establir les diferents matèries
integrades en cada àrea
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ÀREES DE GOVERN MUNICIPAL
1. Alcaldia
-

Règim Intern

-

Relacions Institucionals

-

Administració electrònica

-

Comunicació

-

Participació Ciutadana

-

Governança

2. Cohesió Social
-

Benestar Social, Salut i Ciutadania.

-

Cultura i Festes.

-

Esports.

-

Joventut.

-

Seguretat Ciutadana.

3. Sostenibilitat
-

Medi Ambient.

-

Pagesia.

-

Manteniment urbà.

-

Urbanisme.

-

Hisenda

-

Desenvolupament Local

4. Coneixement
-

Ensenyament

-

Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Segon.- Nomenar responsables de les àrees creades en el punt primer als
regidors relacionats a continuació:
Alcaldia: Josep Salom Ges
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Cohesió Social: Maria del Mar Cuxart Ainaud
Sostenibilitat: Jordi Vilamala Romeu
Coneixement: Carles Padrós Gómez
Tercer.- Delegar les diferents matèries incloses en les àrees municipals als
regidors que s’indiquen a continuació:
Manteniment urbà: Sebastià Bruch Buxaderas
Pagesia: Jordi Vilamala Romeu
Medi Ambient: Jordi Vilamala Romeu
Hisenda: Sebastià Bruch Buxaderas
Esports: Miquel Espona Auferil
Promoció Cultural i Festes: Ma. Lurdes Boneu Valor
Dinamització Sociocultural: Ma. Lurdes Boneu Valor
Ensenyament: Maria del Mar Cuxart Ainaud
Benestar Social i Sanitat: Maria del Mar Cuxart Ainaud
Seguretat Ciutadana: Jordi Vilamala Romeu
Desenvolupament local i gestió patrimonial: Carles Padrós Gómez
Quart.- Acordar que la delegació en els diferents regidors responsables de les
àrees assenyalades serà les facultats de direcció interna i gestió dels serveis
corresponents, amb facultats d’informar, inspeccionar, controlar, fomentar i
impulsar les activitats dins l’àmbit de la delegació.
En la mesura que es tracta d’una delegació especial, prevista a l’article 56.3 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 43.5.b) del
reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
les facultats es limiten a les delegades i, en cap cas, no inclouen la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, facultat reservada
a l’Alcalde, o al Ple quan sigui preceptiu.
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Cinquè.- Fer avinent als regidors delegats que es considerarà que han
acceptat el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi
manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de
renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit, o cessament per
l’alcaldia.
Sisè.- Notificar personalment aquesta resolució a les persones designades i
remetre-la al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, igualment
publicar-la en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, sense perjudici de la seva
efectivitat des del dia següent de la seva signatura per l’alcalde.
Setè.- Donar compte al Ple de l’ajuntament d’aquesta resolució en la primera
sessió que dugui a terme. “
B) DECRET DESIGNACIO TINENTS ALCALDE
“Havent-se procedit al nomenament de l'Alcalde per acord del Ple en data 13
de juny de 2015 i donat que es obligatòria la previsió i nomenament de Tinents
d'Alcalde per tal de preveure la substitució de l'Alcaldia i les delegacions de
matèries genèriques si s'escau, acomplint el que disposen els articles 20 a 23
de la Llei de Bases del règim locals; articles 48, 53.2, 55 i 56 del Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i articles 35, 38, 41, 43.3, i 46 a
48 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals; per la present
RESOLC:
Primer.- Designar com a Tinents/es d'Alcalde/essa de l’Ajuntament de Tona als
regidors següents:
1r. Tinent d'Alcalde: Jordi Vilamala Romeu
2n.Tinent d'Alcalde: Maria del Mar Cuxart Ainaud
3r. Tinent d'Alcalde: Carles Padrós Gómez
4r. Tinent d'Alcalde: Miquel Espona Auferil
Segon.- Fer avinent als/a les tinents/es d’alcalde nomenats que els correspon,
amb acceptació prèvia del càrrec, substituir l’alcalde en la totalitat de les seves
funcions, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per
a l’exercici de les seves atribucions i que es considerarà que accepten el càrrec
tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils a partir de la comunicació no hi
manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de
renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit, cessament o pèrdua
de la condició de la Junta de Govern Local.

Ajuntament de Tona * C. Font, 10 * 08551 * Tona * BARCELONA * Tel: 938870201 * Fax: 938870498 * www.tona.cat

Dependència

Secretaria
Codi de Verificació Electrònica (COVE)

²1N3C0E6H622A6G0010GHJ»
²1N3C0E6H622A6G0010GHJ»
1N3C 0E6H 622A 6G00 10GH

Ajuntament
de Tona

Codi de Document

SECZI020I

Codi d' Expedient

SEC/2015/255

Tercer.- Notificar personalment la present resolució a les persones designades,
que es considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i
remetre-la al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, igualment
publicar la resolució en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, sense perjudici de la
seva efectivitat des del dia següent al de la seva signatura per l’alcalde.
Quart.- Donar compte al Ple de l’ajuntament d’aquesta resolució en la primera
sessió que dugui a terme.”
C) DECRET NOMENAMENT MEMBRES JUNTA DE GOVERN LOCAL
"Constituït el nou Ajuntament en sessió extraordinària del dia 13 de juny de
2015 i donat que és obligatòria l'existència en aquest Municipi de la Junta de
Govern Local per tenir més de 5.000 habitants, d'acord amb l'establert a l'article
48.1.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local.
Atès que de conformitat amb l’establert a l’article 54.1 del Text refós de la Llei
municipal de règim local la Junta de Govern està integrada per l’alcalde i un
nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats
per l’alcalde.
De conformitat amb l'article 46 i concordants del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre; per la present:
RESOLC:
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local als regidors/es
d'aquest Ajuntament, senyors:
- Sr. Jordi Vilamala Romeu
- Sra. Maria del Mar Cuxart Ainaud
- Sr. Carles Padrós Gómez
- Sr. Miquel Espona Auferil
Segon.- Fer avinent als designats que es considerarà que accepten el càrrec
tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap oposició, i
que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser
expressa i manifestada per escrit, o cessament per l’alcaldia.
Tercer.- D'aquest decret se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que es
celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona sense
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la seva signatura. "
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El Ple es dóna per assabentat dels decrets que s'han donat a compte.

No havent-hi més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la
sessió, encetant-se tot seguit un torn de preguntes i intervencions del
públic assistent. De tots aquests extrems n'aixeco acta jo, el
Vicesecretari, que també subscric per donar fe de l'acte realitzat.

Josep Salom Ges
Alcalde

Francesc Ortiz Amat
Vicesecretari
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