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A Bellvei, quan són les dinou hores del dia  
2 de juliol de 2015, es reuneixen a la Sala 
de Plens de la Casa Consistorial els 
regidors que tot seguit es relacionen; amb 
l’objecte de celebrar sessió publica 
extraordinària per a la que han estat 
oportunament convocats en dia i hora i 
sota la Presidència de l’alcalde  Sr. Fèlix 
Sans Mañé. 
 
Assistit pel Secretari de la Corporació, 
Francesc Pros Francesch, que dóna fe de 
l’acta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Obert l’acte per l’alcaldia presidència es passa a tractar el següent:  
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovació si escau, de l’acta de la sessió cons titutiva de l’Ajuntament, 
el passat dia 13 de juny. 
 
L’alcalde obre la sessió i sotmet a votació l’esborrany de l’acta de sessió 
constitutiva de l’Ajuntament, celebrada el dia 13 de juny de 2015, que els hi ha 
estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i posterior aprovació. 
 
Sotmès aquest punt a votació:  
 
Vots a favor: deu, els Srs. Sans, Gómez, Martín, Granado, Colet, Díaz, Güell, 
González, Salas i Huerta. 
Vots abstencions: cap 
Vots en contra: cap. 
 
Llegida la votació es troba conforme. 
L’acta s’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- Proposta d’aprovació per determinar la periodic itat de les sessions al 
Ple ordinàries. 
 
Al Ple de la Corporació el presenta la següent proposta d’alcaldia:  

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé 
 
Regidors assistents: 
- Sra. Eva Gómez López 
- Sr. Gerard colet Mañé 
- Sr. Rafael Díaz Gómez 
- Sra. Carolina Granado 

Pleguezuelos  
- Sra. Núria Güell del Campo  
- Sra. Mercedes Martín Navarro  
- Sr. José Agustín Huerta Rodrigo 
- Sra. Ingrid Salas Batet 
- Sr. Valentín González Garcia 
 
Excusen l’assistència: 
 
- Sra. Mònica Sebé Rodríguez 
 
El Secretari: Sr. Francesc Pros 
Francesch 
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Antecedents: 
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
Cal establir el règim de sessions del ple municipal, establint quan es faran 
sessions ordinàries i assenyalant igualment el dia i hora de celebració. 
 
Fonaments de Dret: 
Els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Es realitzarà un Ple cada 3 mesos. Com a dies per a la realització de les 
sessions ordinàries del Ple; el segon dijous del primer mes de cada trimestre 
natural, a les 19:00 hores, i, si fos festiu, el dijous següent feiner.  
 
No es produeix debat sobre el tema. 
 
La proposta es sotmet a votació.  
 
Vots a favor: deu, els Srs. Sans, Gómez, Martín, Granado, Colet, Díaz, Güell, 
González, Salas i Huerta. 
Vots en contra: cap. 
Abstencions: cap. 
 
Llegida la votació es troba conforme. 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.- Proposta de constitució de la Junta de Govern L ocal. 
 
Al Ple de la Corporació es presenta la següent proposta d’alcaldia:  
 
Antecedents. 
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
Cal establir l’estructura de la nova corporació, així com els òrgans en els quals 
es basarà el seu funcionament, i en particular, constituir la Junta de Govern 
Local. 
 
Fonaments de Dret. 
La creació de la Junta de Govern Local es fonamenta en l’article 4.1.a) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que regula la 
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potestat d’autoorganització, en relació amb els articles 20.1.b) de la mateixa 
Llei i 48.1.b) 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. 
 
Per tot l’exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
1r. Constituir la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada pels 
membres nomenats per l’Alcaldia. 
 
2n. La periodicitat de la sessions és setmanal, i les sessions tindran lloc els 
dijous no festius, a les 19:00 hores, a l’edifici de l’Ajuntament, prèviament 
convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri 
de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb 
períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una 
millor gestió en els assumptes municipals. 
 
3r. Les competències de la Junta de Govern Local seran les que se li 
atribueixin per delegació de l’Alcaldia i del Ple de la corporació. En tot cas, li 
correspon l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. 
 
No es produeix debat sobre el tema. 
 
La proposta es sotmet a votació. 
 
Vots a favor: deu, els Srs. Sans, Gómez, Martín, Granado, Colet, Díaz, Güell, 
González, Salas i Huerta. 
Vots en contra: cap. 
Abstencions: cap. 
 
Llegida la votació es troba conforme 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- Proposta per determinar les delegacions del Ple  a la Junta de Govern 
Local. 
 
Al Ple de la Corporació es presenta la següent proposta d’alcaldia:  
 
Antecedents. 
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la 
gestió dels assumptes municipals, es considera operativa la delegació 
d’atribucions del Ple de la Corporació en la Junta de Govern Local . 
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Fonaments de Dret. 
De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim  local i normativa concordant, el Ple de la corporació pot 
delegar l’exercici de les atribucions pròpies a l’Alcaldia i a la Junta de Govern 
Local, sempre que no es trobin entre aquelles matèries indelegables previstes 
als articles 22.4 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 
Es proposa al Ple l’adopció del acord següent: 
 
1r. Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica 
d’atribucions en les matèries següents: 
 

TITULAR 
COMPETÈNCIA 

ÒRGAN EN QUI 
ES DELEGA ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE 

 
 

Ple 

 
Junta de Govern 

Local 

 
L’exercici de les accions judicials i 
administratives i la defensa de la 
corporació en matèries de 
competència plenària. 

 
22.2.j) 

LRBRL1 

 
Ple 

 
Junta de Govern 

Local 

 
La declaració de lesivitat dels actes 
de l’Ajuntament.  

 
22.2.k) 
LRBRL 

 
 

TITULAR 
COMPETÈNCIA 

ÒRGAN EN QUI 
ES DELEGA ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE 

 
 
 
 

Ple 

 
 
 
 

Junta de Govern 
Local 

Les operacions de crèdit de quantia 
acumulada dins de cada exercici 
econòmic superior al 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost. 
 
Les operacions de tresoreria, que li 
correspondran quan l’import 
acumulat de les operacions vives 
en aquell moment superin el 15 per 
100 dels ingressos corrents 
liquidats en l’exercici anterior, de 
conformitat amb el Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text refós de la Llei 
d’hisendes locals. 

 
 
 
 

22.2.m) 
LRBRL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Les contractacions i concessions de 
tota classe quan el seu import superi 
el 10 per 100 dels recursos ordinaris 
del pressupost i, en qualsevol cas, 

 
 
 
 

DA 2a 
2

                                                 
1 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
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Ple 

 
Junta de Govern 

Local 

els 6.000.000 €, així com els 
contractes i les concessions 
plurianuals, quan la seva durada 
sigui superior a quatre anys i els 
plurianuals de menor duració quan 
l’import acumulat de totes les 
anualitats superi el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris 
del pressupost del primer exercici i, 
en tot cas, quan sigui superior a la 
quantia assenyalada en aquesta 
lletra. 

LCSP2 

 
 

Ple 

 
 

Junta de Govern 
Local 

L’aprovació dels projectes d’obres i 
serveis quan sigui competent per a 
la seva contractació o concessió, i 
quan encara no estiguin previstos 
en els pressupostos. 

 
22.2.ñ) 

 
 
 

Ple 

 
 

Junta de Govern 
Local 

L’adjudicació de concessions sobre 
els béns de la Corporació i 
l’adquisició de béns immobles i 
drets subjectes a la legislació 
patrimonial així com l’alienació del 
patrimoni quan no estiguin 
atribuïdes a l’Alcalde o President, i 
dels béns declarats de valor històric 
o artístic qualsevol que sigui el seu 
valor. 

 
 
 

DA 2a 
LCSP 

 
Quan la Junta de Govern Local tracti algunes d’aquestes matèries hi haurà 
dictamen previ de la Comissió Informativa. Es convocarà  a tots els membres de 
la Corporació.  
   
2n. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia 
següent a l’adopció d’aquest acord. 
 
3r. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No es produeix debat sobre el tema. 
 
La proposta es sotmet a votació. 
 
Vots a favor: deu, els Srs. Sans, Gómez, Martín, Granado, Colet, Díaz, Güell, 
González, Salas i Huerta. 
Vots en contra: cap. 
Abstencions: cap. 
 

                                                                                                                                               
2 Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contracte del sector públic. 
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Llegida la votació es troba conforme. 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.-Proposta de Constitució de les comissions inform atives. 
 
Al Ple de la Corporació el presenta la següent proposta d’alcaldia:  
 
Antecedents. 
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
Correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les 
comissions informatives d'estudi i dictamen d’assumptes. 
 
 
Fonaments de Dret. 
Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local; 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 124.2 i 134 i 
següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
 
1r. Crear les comissions informatives de caràcter permanent següents: 
 

1. Comissió Informativa general. 

2. Comissió Especial de Comptes. 

 
2n. La Comissió Informativa general estarà integrada per les persones 
següents: 
 

• President: L'alcalde Sr. Fèlix Sans Mañé. 

• Vocals: 

 - Sra. Eva Maria Gómez López representat del Grup 
Municipal de + Bellvei.  

 - Sr. José Agustín Huerta Rodrigo representant del Grup 
 Municipal CiU. 

- Sra. Núria Güell del Campo representat del Grup  
Municipal del PSC 
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• Secretari:  El secretari de la Corporació. 

 
3r. La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per les persones 
següents: 
 

• President: L'alcalde Sr. Fèlix Sans Mañé. 

• Vocals: 

 -  Sra. Eva Maria Gómez López representat del Grup  
 Municipal de + Bellvei.  

- Sr. J. Agustín Huerta Rodrigo representant del Grup 
Municipal CiU. 

- Sra. Núria Güell del Campo representat del Grup 
Municipal del PSC 

  
 

• Secretari:  El secretari de la Corporació. 

 
4r. La Comissió Informativa General es reunirà per tots aquells assumptes que 
siguin matèria del Ple de la corporació. El vot dels membres de la Comissió 
Informativa General serà vot ponderat. 
 
La Comissió Especial de Comptes es reunirà per tots aquells assumptes de la 
seva competència. El vot dels membres de la Comissió Especial de Comptes 
serà vot ponderat. 
 
Obert debat sobre el tema el regidor Sr. Huerta informa que ell i la resta de 
regidors de CiU s’abstindran per que a la proposta no s’indica el dia i hora que 
es faran les comissions. 
 
L’alcalde demana si les 19:00h seria correcta. 
 
La regidora Sra. Güell explica que quan un regidor se’l convoca a una comissió 
informativa pot sortir del lloc de treball. La regidora considera que no és 
convenient establir l’hora de les comissions informatives. 
 
No produint-se més debat, l’alcalde sotmet la proposta tal i com s’ha presentat 
a votació. 
 
Vots a favor: set, els Srs. Sans, Gómez, Martín, Granado, Colet, Díaz, Güell.  
Vots en contra: cap. 
Abstencions: tres, els Srs. González, Salas i Huerta. 
 
Llegida la votació es troba conforme. 
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La proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
6.-Proposta sobre les retribucions i indemnitzacion s dels membres 
electes. 
 
Al Ple de la Corporació el presenta la següent proposta d’alcaldia:  
 
Antecedents: 
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres 
polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta. 
 
Fonaments de Dret. 
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació 
tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les 
condicions que estableixi el ple de la corporació. 
 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
1r. Establir que, amb efectes de 13 de juny de 2015, el senyor Fèlix Sans 
Mañé,  alcalde d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació 
parcial i percebent l’import de 2.173,60 euros bruts mensuals. 
 
 
2n. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a 
les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats 
de juny i desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social. 
 
3r. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, 
per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit: 
 

1. Ple, 110 euros/sessió. 
2. Junta de Govern, 100 €/sessió 

 
Aquestes indemnitzacions les percebran tots aquells regidors que no tinguin 
assignades retribució. 
 
4rt. Establir un règim de retribucions amb alta a la Seguretat Social a favor dels 
membres de la corporació que tinguin assignades tasques de responsabilitat de 
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govern amb la quantitat de 500 €/bruts/mes (amb 2 pagues extres). La 
dedicació serà a temps parcial. 
 
5è. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats. 
 
Obert debat sobre el tema el regidor Sr. Huerta fa la consideració de que el 
document  ha variat respecte a la convocatòria de ple anterior i que es va 
suspendre. 
 
L’alcalde informa que amb l’anterior proposta no quedava clar si la retribució 
era neta o bruta i que els 500 € seria retribució bruta. 
 
El regidor Sr. Huerta considera que retribuir el càrrec d’alcalde en 2.100 € per 
fer una dedicació a temps parcial no és correcta. 
 
L’alcalde informa que ell està a disposició del càrrec i de tota la població 24h al 
dia tots els dies de l’any però que per motius de tots coneguts, del seu treball, 
es veu abocat a aquesta situació. 
 
El regidor Sr. Huerta considera que formalment es dedica parcialment a 
l’alcaldia i que si fa més hores és possible que siguin en negra, tot i que 
reconeix que la retribució assignada es com la de la legislatura anterior. 
 
L’alcalde reitera que és de tots conegut que té una altre feina, que oficialment 
la dedicació a l’alcaldia és del 90% i que a altres hores fa la seva feina. Que 
l’experiència de l’última legislatura ha deixat palès que aquesta forma d’atendre 
el càrrec públic ha estat eficient. 
 
Recorda l’alcalde que en tot cas han disminuït en més de 10.000 €/any les 
dietes que s’abonava a l’alcaldia en la legislatura 2007/2011. 
 
Tot seguit es sotmet la proposta tal i com s’ha presentat a votació. 
 
Vots a favor: set, els Srs. Sans, Gómez, Martín, Granado, Colet, Díaz, Güell.  
Vots en contra: tres, els Srs. González, Salas i Huerta. 
Abstencions: cap. 
 
Llegida la votació es troba conforme. 
La proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
7.-  Proposta sobre el nomenament del Tresorer. 
 
Al Ple de la Corporació el presenta la següent proposta d’alcaldia:  
 
Antecedents. 
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El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
Fonaments de Dret. 
L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats 
a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional disposa que la tresoreria de 
les Corporació amb secretaria de tercera es podrà encomanar a un membre de 
la Corporació o a un funcionari de la mateix. En el mateix sentit és manifesta 
del  Disposició  transitòria primera de Decret  195/2008, de 7 d'octubre, pel qual 
es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb 
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Nomenar tresorera de l’Ajuntament la Sra. Eulàlia Miravent Rovira, administrativa 
de la corporació.  
 
No es produeix debat sobre el tema. 
 
La proposta es sotmet a votació. 
 
Vots a favor: deu, els Srs. Sans, Gómez, Martín, Granado, Colet, Díaz, Güell, 
González, Salas i Huerta. 
Vots en contra: cap.  
Abstencions: cap. 
 
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.- Proposta sobre la creació dels grups polítics. 
 
Al Ple de la Corporació el presenta la següent proposta d’alcaldia:  
 
Vist el que determina l’article 73 i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local. 
 
Atès que als efectes de la seva actuació corporativa els membres de la 
Corporació s’ha de constituir en grups polítics, en la forma i amb els drets i 
obligacions que corresponguin (article 73.3 de la Llei 7/1985). 
 
Al Ple de la Corporació es proposa: 
 
Primer: Establir que en el sí de la Corporació hi ha tres grups polítics que són: 
  

- Agrupació d’Electors + Bellvei. 
- Convergència i Unió. 
- Partit Socialistes Catalunya - Progrés Municipal. 
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I com a portaveus dels tres grups polítics: 
 
El Sr. Fèlix Sans Mañé com a portaveu de partit Agrupació d’Electors + Bellvei. 
El Sr. José Agustín Huerta Rodrigo com a portaveu del partit de Convergència i 
Unió. 
La Sra. Núria Güell del Campo com a portaveu del partit dels Socialistes de 
Catalunya- Progrés Municipal. 
 
No es produeix debat sobre el tema. 
 
La proposta es sotmet a votació.  
 
Vots a favor: deu, els Srs. Sans, Gómez, Martín, Granado, Colet, Díaz, Güell, 
González, Salas i Huerta. 
Vots en contra: cap.  
Abstencions: cap. 
 
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.- Proposta sobre el nomenament dels representants  de la corporació en 
altres organismes. 
 
Al Ple de la Corporació el presenta la següent proposta d’alcaldia:  
 
Vist el que determina l’article 38.c del ROF, 
 
Al Ple de la Corporació es proposa: 
 
Primer: Establir el nomenament dels representants de la corporació, en els 
organismes i entitats que s’indiquen, a favor de les persones següents: 
 

- Consell Escolar del Col·legi Públic CEIP La Muntanyeta:   Sra. Carolina 
Granado Pleguezuelos, regidora. 

- Govern Territorial de Salut: Sra. Mercedes Martín Navarro. 
- Junta Pericial Municipal de Cadastre: Sr. Fèlix Sans Mañé, Alcalde 

President. 
- ACM: Sr. Fèlix Sans Mañé, alcalde. 
- C. Camp de Tarragona: Sr. Rafael Díaz Gómez, regidor 
- Local Red: Sra. Carolina Granados Pleguezuelos, regidora 
- CAT: Sr. Gerard Colet Mañé, regidor 
- Consorci Universitari B. Pdès: Sra. Carolina Granado Pleguezuelos, 

regidora. 
 
No es produeix debat sobre el tema. 
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La proposta es sotmet a votació. 
 
Vots a favor: set, els Srs. Sans, Gómez, Martín, Granado, Colet, Díaz, Güell.  
Vots en contra: cap. 
Abstencions: tres, els Srs. González, Salas i Huerta. 
 
Llegida la votació es troba conforme. 
La proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
10.- Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 50 de delegació de 
competències pròpies de l’alcaldia i el Decret d’al caldia núm. 51 de 
nomenament de càrrecs. 
 
Tot seguit es dóna compta a tots els membres de la Corporació els decrets 
d’organització que s’han dictat des de l’alcaldia: 

 
 

“ DECRET D’ALCALDIA 
Número 50/2015  
 
Antecedents. 
Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 13 
de juny de 2015 i si s’acorda la creació de la Junta de Govern Local i en virtut 
de la potestat d’autoorganització, ha de designar els membres que han 
d’integrar la Junta de Govern Local i els tinents d’alcalde. 
 
Fonaments de Dret. 
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els tinents 
d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament, i en atenció a garantir una 
continuïtat en les seves competències, aquesta Alcaldia a l’empara d’allò que 
disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, 53.2 i 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  
46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
Respecte de la composició de la Junta de Govern Local, ho regulen els articles 
23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril.  
 
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la 
normativa abans esmentada, RESOLC: 
 
1r. Nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament els 
regidors i les regidores següents: 
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Sr. FELIX SANS MAÑÉ 
Sr. RAFAEL DÍAZ GÓMEZ, primer tinent d’alcalde 
Sra. EVA MARIA GÓMEZ LÓPEZ, segona tinent d’alcalde 
Sra. CAROLINA GRANADO PLEGUEZUELOS, tercera tinent d’alcalde 
 

2n. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores 
que tot seguit es relacionen, d’entre els membres de la Junta de Govern Local: 
 

Sr. RAFAEL DÍAZ GÓMEZ, primer tinent d’alcalde 
Sra. EVA MARIA GÓMEZ LÓPEZ, segona tinent d’alcalde 
Sra.CAROLINA GRANADO PLEGUEZUELOS, tercera tinent d’alcalde 

 
3r. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui 
a terme. 
 
4t. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de 
l’endemà  de la seva signatura. 
 
5è. Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats.” 
 
 
 
 
“ DECRET D’ALCALDIA  
Número 51/2015  
 
Antecedents. 
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la 
gestió dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació 
d’atribucions a la Junta de Govern Local. 
 
 
Fonaments de Dret. 
De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat 
d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions pròpies en la 
Junta de Govern Local i, en els municipis on aquesta no fos constituïda, en els 
tinents d’alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin 
efectuar. Tot això llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 
esmentat i 13 de la Llei 30/1992,  de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC: 
 
1r. Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica 
d’atribucions en les matèries següents: 
 

TITULAR DE 
LA 

COMPETÈNCI
A 

ÒRGAN EN 
QUI ES 

DELEGA 
ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICL

E 

 
Alcaldia 

 

 
Junta de Govern 

Local 

 
Representar l’Ajuntament. 

 
21.1.b) 
LRBRL 

Alcaldia 
 

Junta de Govern 
Local 

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

21.1.d) 
LRBRL 

TITULAR DE 
LA 

COMPETÈNCI
A 

ÒRGAN EN 
QUI ES 

DELEGA 
ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICL

E 

 
 
 
 
 
 

Alcaldia 
 

 
 
 
 
 
 

Junta de Govern 
Local 

Desenvolupar la gestió econòmica 
d’acord amb el pressupost aprovat i 
disposar despeses dins del límit de la 
seva competència. 
 
Operacions de Tresoreria quan 
l’import acumulat de les operacions 
vives en cada moment no superin el 
15 per 100 dels ingressos liquidats en 
l’exercici anterior. 
 
Ordenar pagaments i rendir comptes. 
 
(Tot això de conformitat amb el Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el Text refós de la 
Llei d’hisendes locals.) 

 
 
 
 
 
 
 

21.1.f) 
LRBRL 

 
 
 

Alcaldia 
 

 
 
 

Junta de Govern 
Local 

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

 
21.1.g) 
LRBRL 

 
 
 

 
 

Junta de Govern 

 
Aprovar els instruments de 
planejament de desenvolupament del 

 
 

21.1.j) 
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Alcaldia 
 

Local planejament general quan no estigui 
expressament atribuïda al Ple la 
competència, així com la dels 
instruments de gestió urbanística i 
dels projectes d’urbanització. 

LRBRL 

 
 

Alcaldia 
 

 
 

Junta de Govern 
Local 

 
Sancionar les faltes de desobediència 
a la seva autoritat o per infracció de 
les ordenances municipals, 
exceptuant els casos en què aquesta 
facultat estigui atribuïda a altres 
òrgans (sempre que no comportin 
separació del servei dels funcionaris i 
acomiadament del personal laboral). 

 
 

21.1 n) 
LRBRL 

 

 
Alcaldia 

 

 
Junta de Govern 

Local 

 
L’aprovació dels projectes d’obres i 
de serveis quan sigui competent per a 
la contractació o concessió i estigui 
previst en el pressupost. 

 
21.1.o) 
LRBRL 

 
 
 

TITULAR DE 
LA 

COMPETÈNCI
A 

ÒRGAN EN 
QUI ES 

DELEGA 
ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICL

E 

 
 
 
 

Alcaldia 
 

 
 
 
 

Junta de Govern 
Local 

Les competències com a 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 no superi el 10 per 
cent dels recursos ordinaris del 
pressupost ni , en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d'euros, 
inclosos els de caràcter plurianual 
quan la seva durada no sigui superior 
a quatre anys, sempre que 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. 

 
DA 2a 
LCSP3 

 

    

                                                 
3 Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic. 
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Alcaldia 
 

Junta de Govern 
Local 

L’adquisició de béns i drets quan el 
seu valor no superi el 10 per 100 dels 
recursos ordinaris del pressupost ni 
els 6.000.000 €, així com l’alienació 
del patrimoni que no superi el 
percentatge ni la quantia indicats en 
els supòsits següents: 
 
Béns immobles, sempre que estigui 
previst en el pressupost. 
 
Béns mobles, tret dels declarats de 
valor històric o artístic, l’alienació dels 
quals no es trobi prevista en el 
pressupost.  
 

 
 

DA 2a 
LCSP 

 

 
Alcaldia 

 

 
Junta de Govern 

Local 

Atorgar llicències, tret que les lleis 
sectorials ho atribueixin 
expressament al Ple o a la Junta de 
Govern Local.  
 

 
21.1.q) 
LRBRL 

 
Alcaldia 

 

 
Junta de Govern 

Local 

Ordenar la publicació i l’execució dels 
acords municipals i fer-los complir. 
 

 
21.1.r) 
LRBRL 

 
 
 
2n. Distribuir l’organització municipal amb les següents àrees: 
 

- Àrea de Governacio, Sostenibilitat i Esports. 
- Àrea de Benestar Social i Família i Sanitat. 
- Àrea d’Hisenda, Joventut i Baronia del Mar. 
- Àrea de Comunicació i Ensenyament. 
- Àrea d’Urbanisme, Serveis i Via Pública. 
- Àrea de Cultura i Festes 
- Àrea de Turisme, Medi Ambient i Ocupació. 

 
Assignar com a regidor responsable de les àrees: 
 
Al Sr. Fèlix Sans Mañé a l’àrea de Governació, Sostenibilitat i Esports. 
A la Sra. Carolina Granado Pleguezuelos a l’àrea d’Ensenyament i 
Comunicació. 
A la Sra. Mercedes Martín Navarro a l’àrea de Benestar Social i Família i 
Sanitat. 
Al Sr. Gerard Colet Mañé a l’àrea d’Urbanisme, Serveis i Via Pública 
A la Sra. Eva Maria Gómez López a l’àrea d’Hisenda, Joventut i Baronia del 
Mar. 
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A la Sra. Núria Güell del Campo a l’àrea de Turisme, Ocupació i Medi Ambient. 
Al Sr. Rafael Díaz Gómez a l’àrea de Cultura i Festes. 
 
Els responsables de l’àrea portaran a terme la seva activitat fins a nivell de 
proposta a l’òrgan de decisió. 
 
3r. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï, 
i fer la pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del 
corresponent edicte, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre.” 
 
Tots els membres de la Corporació se’n donen per assabentats. 
 
El regidor Sr. Huerta demana qui cobrarà jornada parcial. 
L’alcalde informa que els regidors de la Junta de Govern Local rebran 
indemnitzacions per assistència, i la resta dedicació parcial, per nòmina. 
 
I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió 
quan són les dinou hores trenta minuts, del dia que s’indica a l’encapçalament 
de l’acta. De tot el que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén aquest 
document que un cop aprovat serà transcrit al llibre d’actes oficial, en 
compliment del que determina la legislació de règim local vigent.  
 
Com secretari de la corporació en dono fe. 
 
Vist i Plau, 
 
L’alcalde,      El Secretari- Interventor,                                                                              
 
 
 
Fèlix Sans Mañé 


