Ordre del dia:
1- Calendari pel 4t quadrimestre l’any 2019 de les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local
2- Calendari per al quart quadrimestre de l’any 2019 i any 2020 de les sessions
ordinàries del Ple municipal i de la Comissió Informativa permanent
3- Donar compte del Decret d’alcaldia DEC-000130-2019 de nomenament dels tinents
d’alcaldia de l’Ajuntament d’Olivella.
4- Donar compte del Decret d’alcaldia DEC-000128-2019 de constitució de la Junta de
Govern Local i delegació de competències d’Alcaldia.
5- Donar compte del Decret d’alcaldia DEC-000138-2019 de nomenament dels
regidors/es delegats/des del govern municipal de l’Ajuntament d’Olivella.
6- Creació de la comissió informativa permanent.
7- Creació de la comissió especial de comptes.
8- Designació dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats que siguin de
competència del Ple
9- Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus portaveus.
10- Règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes.
11- Assignacions dels grups municipals legislatura 2019-2023.
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PROPOSTA D‘ACORD DE PLE
«Regidoria:
Govern Obert
Data sessió: 30 de juliol de 2019
Assumpte: Calendari pel 4t quadrimestre l’any 2019 de les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local
Núm. expedient: 1032-0852/2019
Fonaments de dret
1. L’article 99.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que «La comissió de govern, per a exercir
les seves competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel
ple de la corporació, i sessions extraordinàries quan el president ho decideix».
2. Els articles 112.2 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 preveu «En
defecto de previsión expresa en el Reglamento orgánico de la entidad, la Comisión de Gobierno
celebrará sesión ordinaria cada quince días como mínimo».
3. El Decret d’Alcaldia DEC-000128-2019, de 21 de juny de 2016 va establir la creació de la
Junta de Govern així com la composició i funcions delegades.

ACORD:
PRIMER.- ESTABLIR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc a la Casa
de la Vila o lloc habilitat a tal efecte, els dimarts a les 18 hores, amb una periodicitat quinzenal.
SEGON.- APROVAR el calendari de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local per a l’any
2019, amb la determinació de les dates dels actes preparatoris:

ENTREGA
PROPOSTES
CONVOCATÒRIA
D’ACORD (termini
JGL
màxim: 12h a la
Secretaria)
28/08/2019
29/08/2019
10/09/2019
12/09/2019
25/09/2019
26/09/2019
09/10/2019
10/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
06/11/2019
07/11/2019
20/11/2019
21/11/2019
04/12/2019
05/12/2019

JUNTA
GOVERN
LOCAL
03/09/2019
17/09/2019
01/10/2019
15/10/2019
29/10/2019
12/11/2019
26/11/2019
10/12/2019
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20/12/2019

23/12/2019

31/12/2019

TERCER.- Declarar el règim de recursos aplicable:
Aquesta resolució no pot impugnar-se, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat. No obstant, els interessats poden efectuar les al·legacions que estimin convenients, per
tal que puguin ser considerades en la resolució que posi fi al procediment.»
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P R O P O S T A D’ A C O R D D E P L E
Regidoria:
Govern obert
Data sessió: 30 de juliol de 2019
Assumpte: Calendari per al quart quadrimestre de l’any 2019 i any 2020 de les sessions
ordinàries del Ple municipal i de la Comissió Informativa permanent
Núm. expedient: 1032-0851/2019
Fonaments de dret
1. L’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de les
sessions ordinàries, així com allò que es disposa en l’acord de Ple adoptat en data 26 de gener
de 2016, de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
2. L’article 23 del Reglament Orgànic Municipal estableix que les sessions ordinàries de
l’Ajuntament es celebren en la data acordada pel Ple en la sessió ordinària següent sens
perjudici de la modificació per acord del propi Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta
dels regidors.
3. L’article 24.1 del Reglament Orgànic Municipal disposa que la convocatòria es notifica amb
una antelació de dos dies hàbils a la celebració de la sessió, no computant-se com a tals, ni el
dia la convocatòria, ni el de la celebració.
4. L’article 28 del Reglament Orgànic Municipal preveu que les sessions del Ple es celebren a la
seu municipal, a la sala destinada a aquest fi i, en la seva manca, a la que acordi la Corporació. Si
per causes de força major la sessió no es pogués celebrar al lloc assenyalat, el Ple pot acordar-ne
la celebració en un altre local adient.

ACORD:
PRIMER.- ESTABLIR que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació que tindran lloc amb
caràcter ordinari, l’últim dimarts, no festiu, de cada dos mesos, a les 19 h. a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte. Les comissions informatives tindran lloc amb caràcter
ordinari, el dimarts, no festiu, previ a la sessió ordinària a la Casa de la Vila, o lloc habilitat a
l’efecte.
SEGON.- APROVAR el calendari de les sessions ordinàries del Ple i Comissió Informativa
permanent per al quart quadrimestre de l’any 2019 i any 2020 amb la determinació de les dates
dels actes preparatoris:

ENTREGA
CONVOCATÒRIA
DOCUMENTACIÓ
CIP
CIP
10/09/2019

12/09/2019

REUNIONS
CIP

CONVOCATÒRIA
PLE

SESSIÓ
PLE

17/09/2019

19/09/2019

24/09/2019
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12/11/2019

14/11/2019

19/11/2019

21/11/2019

26/11/2019

14/01/2020

16/01/2020

21/01/2020

23/01/2020

28/01/2020

17/03/2020

19/03/2020

24/03/2020

26/03/2020

31/03/2020

12/05/2020

14/05/2020

19/05/2020

21/05/2020

26/05/2020

14/07/2020

16/07/2020

21/07/2020

23/07/2020

28/07/2020

15/09/2020

17/09/2020

22/09/2020

24/09/2020

29/09/2020

10/11/2020

12/11/2020

17/11/2020

19/11/2020

24/11/2020

TERCER.- Declarar el règim de recursos aplicable:
Aquesta resolució no pot impugnar-se, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat. No obstant, els interessats poden efectuar les al·legacions que estimin convenients, per
tal que puguin ser considerades en la resolució que posi fi al procediment.
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DONAR COMPTE AL PLE

«Regidoria: Govern Obert
Data: 30 de juliol de 2019
Assumpte: Donar compte del Decret d’alcaldia DEC-000130-2019 de nomenament dels
tinents d’alcaldia de l’Ajuntament d’Olivella.
Núm. d’expedient: 1021-0813/2019

Antecedents
Únic. Es dóna compte del Decret d’alcaldia núm. DEC-000130-2019 relatiu al nomenament dels
tinents/es d’alcaldia de l’Ajuntament d’Olivella.

ACORD,
PRIMER. DONAR-SE per assabentat del Decret d’alcaldia núm. DEC-000130-2019 relatiu al
nomenament dels tinents/es d’alcaldia de l’Ajuntament d’Olivella que es transcriu a continuació,

«DEC-000130-2019
Data: 21 de juny de 2019
Assumpte: Nomenament dels tinents/es d’alcaldia de l’Ajuntament d’Olivella
Núm. expedient: 1021-0813/2019
Antecedents
El 15 de juny de 2019 s’ha constituït la corporació municipal i ha estat nomenada alcaldessa de
l’Ajuntament d’Olivella la senyora Marta Verdejo Sánchez.
És voluntat d’aquesta alcaldia procedir al nomenament dels tinents/es d’alcaldia de l’Ajuntament
d’Olivella
Fonaments de dret
Normativa aplicable i òrgan competent
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 55
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya disposen que l’alcaldessa designa els tinents d’alcalde d’entre els
membres de la Junta de govern i quan no n’hi ha, d’entre els regidors. Els tinents d’alcalde
substitueixen l’alcalde, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d’absència o de
malaltia.
L’article 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 preveu:
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«[...] Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del Alcalde de la que
se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además,
personalmente a los designados, y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia,
sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el
Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa [...]».
Resolució
RESOLC
PRIMER. NOMENAR tinents/es d'Alcaldia de l'Ajuntament d’Olivella, els/les regidors/es següents:
Primer tinent d’alcaldia: Josep Maria Bayarri Lorente.
Segon tinent d’alcaldia: Jordi Migallón Sandoval.
Tercer tinent d’alcaldia: Jonay Reguera Rentero.
Quarta tinenta d’alcaldia: Marina Rey Milán
Cinquè tinent d’alcaldia: Óscar Madera Alias.
SEGON. DONAR COMPTE al Ple d’aquesta resolució.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a les persones nomenades.
QUART.- PUBLICAR aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona».
CINQUÈ.- DECLARAR el règim de recursos aplicable:
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant l’Alcalde/ssa en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la present notificació. Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs contenciós
administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin
oportú».
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DONAR COMPTE AL PLE

«Regidoria: Govern Obert
Data: 30 de juliol de 2019
Assumpte: Donar compte del Decret d’alcaldia DEC-000128-2019 de constitució de la Junta
de Govern Local i delegació de competències d’Alcaldia.
Núm. d’expedient: 1014-0815/2019

Antecedents
Únic. Es dóna compte del Decret d’alcaldia núm. DEC-000128-2019 de constitució de la Junta de
Govern Local i delegació de competències d’Alcaldia.

ACORD,
PRIMER. DONAR-SE per assabentat del Decret d’alcaldia núm. DEC-000128-2019 de constitució
de la Junta de Govern Local i delegació de competències d’Alcaldia, que es transcriu a
continuació,
«DEC-000128-2019
Data: 21 de juny de 2019
Assumpte: Constitució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olivella i delegació de
competències de l’Alcaldia
Núm. expedient: 1014-0815/2019

Antecedents
El 15 de juny de 2019 s’ha constituït la corporació municipal i ha estat nomenada alcaldessa de
l’Ajuntament d’Olivella la senyora Marta Verdejo Sánchez.
És voluntat d’aquesta alcaldia procedir a la constitució de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament d’Olivella i delegació de competències de l’Alcaldia.
Fonaments de dret
Normativa aplicable i òrgan competent
1. L'article 20.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
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 disposen que la junta de govern local als municipis amb
una població de dret inferior a cinc mil habitants existeix quan ho acorda el ple de l’ajuntament
o ho estableix el reglament orgànic.
2. L’article 55 del Reglament orgànic municipal estableix que la Junta de govern local forma part
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de l’organització de l’Ajuntament.
3. L'article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
54.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya preveuen la composició i el règim de les atribucions de
junta de govern local.
4. L’article 44 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 preveu:
«1. Todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán realizadas
mediante Decreto del Alcalde que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la
delegación, las facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas de
ejercicio de las mismas, en la medida en que se concreten o aparten del régimen
general previsto en este Reglamento.
2. La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día siguiente al de la
fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su
preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el municipal, si
existiere.
3. Las normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier modificación
posterior de las delegaciones.
4. De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la
primera sesión que éste celebre con posterioridad a las mismas».
5. L’article 113.3 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 estableix que A
requeriment del seu president, hi poden assistir a les sessions de la junta de govern local amb
veu i sense vot els membres de la corporació o de personal de l’entitat local per tal que informin
sobre les matèries del seu àmbit d’activitats.
6. L'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
53.3 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 indiquen les atribucions de l’alcaldia que poden ésser
objecte de delegació a la junta de govern local.
Resolució
RESOLC
PRIMER. CONSTITUIR la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olivella, com a òrgan
col·legiat municipal de caràcter resolutori, que es composa pels membres següents:
Presidència: Marta Verdejo Sánchez, alcaldessa.
Vocalies:
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Josep Maria Bayarri Lorente.
Jordi Migallón Sandoval.
Jonay Reguera Rentero.
Secretaria: El/la secretari/ària-interventor/a de l’Ajuntament.
SEGON. A requeriment del seu president, hi poden assistir amb veu i sense vot els membres de
la corporació o de personal de l’entitat local per tal que informin sobre les matèries del seu
àmbit d’activitats.
TERCER. La Junta de Govern Local tindrà lloc amb la periodicitat que aprovi el Ple de la
Corporació.
QUART. CONVOCAR la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local el dimarts 25 de juny de
2019, a les 18 hores, a la sala de reunions de l’alcaldia.
CINQUÈ. DELEGAR a la Junta de Govern Local les atribucions que s’enumeren a continuació:
5.1 Urbanisme
a. Formular i aprovar inicialment tots els instruments de planejament urbanístic derivat
legalment previstos.
b. Aprovar inicialment i definitivament els instruments de gestió urbanística i els
projectes d’urbanització complementaris.
c. En general, aprovar qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística
que desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual no es trobi
atribuïda legalment al Ple de la Corporació.
d. Atorgar, denegar, modificar o prorrogar, les llicències urbanístiques d’obres.
e. Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o execució i que estiguin previstos al pressupost.
f. Aprovar els plans de seguretat i salut de les obres.
g. Retorn de les fiances dipositades d’obres i runes.
5.2 Contractació, patrimoni i responsabilitat patrimonial
a. Aprovar els expedients relatius a les contractacions i les concessions contractuals de
la competència d’aquesta Alcaldia, incloent aquesta competència l’aprovació de tot
l’expedient de contractació, des de el seu inici fins la seva definitiva finalització o
resolució, inclosa la seva modificació, interpretació, revisió de preus i devolució de la
garantia definitiva.
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b. Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el seu valor
excedeixi de 30.000,00 € però no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost
ni els 3.000.000,00 €.
c. Alienar o gravar, per qualsevol títol, els béns i drets patrimonials de propietat
municipal no declarats de valor històric artístic, quan el seu valor no superi el 10% dels
recursos ordinaris del Pressupost, ni els 3.000.000,00 €.
d. Adquirir béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial no declarats de
valor històric artístic, quan el seu valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del
Pressupost i a 3.000.000,00 €.
e. Aprovar els expedient de reclamacions de responsabilitat patrimonial, incloent
aquesta competència l’aprovació de tot l’expedient, des de el seu inici fins la seva
definitiva finalització o resolució.
5.3 Convenis
a. Aprovació dels convenis interadministratius, llevat que impliquin la transferència de
funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les
delegacions o els encàrrecs de gestió fets per altres administracions, llevat que per llei
s’imposin obligatòriament.
b. Aprovació dels convenis que es prevegi concloure amb entitats i particulars, inclosos
els que instrumentin l’atorgament de subvencions.
S’exclouen els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualssevol dels
instruments d’ordenació que preveu la legislació urbanística.
5.4 Activitats
a. En els expedients d’activitats subjectes a les prescripcions de la normativa en matèria
de prevenció i control ambiental d’activitats de Catalunya emetre els informe preceptius
i atorgar les llicències regulades així autoritzar les seves modificacions posteriors.
b. Atorgar les autoritzacions per a la prestació de serveis funeraris al terme municipal.
5.5 Personal
a. Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel Ple.
b. Aprovar les Bases de les proves per a la selecció del personal fix i temporal, i pels
concursos de provisió de llocs de treball, així com les seves corresponents
convocatòries.
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c. Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat.
d. Imposar sancions al personal al servei de la Corporació.
5.6 Hisenda
a. Aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en
els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost.
b. Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les
Bases d’Execució del Pressupost, així com la prèvia aprovació de les Bases particulars
reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin
concurrència pública.
c. Sol·licitud, acceptació, justificació i renúncia de tot tipus de subvencions de caràcter
públic o privat.
d. Aprovar els expedients de modificacions de crèdit que siguin de competència de
l’alcaldia.

5.7 Sancions i protecció de la legalitat
a. 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.
b. Aprovar els expedients relatius a la protecció de la legalitat urbanística, forestal i de
qualsevol àmbit de l’activitat administrativa, incloent aquesta competència l’aprovació
de tot l’expedient, des de el seu inici fins la seva definitiva finalització o resolució.
SISÈ. En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta delegació,
s’ha de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en el darrer fonament de dret
la competència de l’òrgan per adoptar l’acte, del text següent:
«Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord
L’atribució per a dictar aquest acord correspon a la Junta de Govern Local per delegació
de l’alcaldessa/Ple, d’acord amb el Decret d’alcaldia número DEC XXXX, de XX de juny»
[indiqueu numeració d’aquesta resolució].

SETÈ. DONAR COMPTE al Ple d’aquesta resolució.
VUITÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a les persones nomenades.
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NOVÈ. PUBLICAR aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona».
DESÈ. DECLARAR el règim de recursos aplicable:
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant l’Alcalde/ssa en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la present notificació. Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs contenciós
administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin
oportú».
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DONAR COMPTE AL PLE
«Regidoria: Govern Obert
Data: 30 de juliol de 2019
Assumpte: Donar compte del Decret d’alcaldia DEC-000138-2019 de nomenament dels
regidors/es delegats/des del govern municipal de l’Ajuntament d’Olivella.
Núm. d’expedient: 1021-0814/2019

Antecedents
Únic. Es dóna compte del Decret d’alcaldia núm. DEC-000138-2019 de nomenament dels
regidors/es delegats/des del govern municipal de l’Ajuntament d’Olivella.
ACORD,
PRIMER. DONAR-SE per assabentat del Decret d’alcaldia núm. DEC-000128-2019 de nomenament
dels regidors/es delegats/des del govern municipal de l’Ajuntament d’Olivella, que es transcriu a
continuació,
«DEC-000138-2019
Data: 28 de juny de 2019
Assumpte: Nomenament dels regidors/es delegats/des del govern municipal de l’Ajuntament
d’Olivella
Núm. expedient: 1021-0814/2019
Antecedents
El 15 de juny de 2019 s’ha constituït la corporació municipal i ha estat nomenada alcaldessa de
l’Ajuntament d’Olivella la senyora Marta Verdejo Sánchez.
És voluntat d’aquesta alcaldia procedir al nomenament dels regidor/es delegats del govern
municipal de l’Ajuntament d’Olivella
Fonaments de dret
Normativa aplicable i òrgan competent
1. L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya disposen que l’alcaldessa pot delegar l’exercici de les seves
atribucions en els membres de la junta de govern local, llevat de les atribucions que s’exceptuen
legalment la seva delegació.
2. L’article 44 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 preveu:
«1. Todas las delegaciones a que se refiere el artículo anterior serán realizadas
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mediante Decreto del Alcalde que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la
delegación, las facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas de
ejercicio de las mismas, en la medida en que se concreten o aparten del régimen
general previsto en este Reglamento.
2. La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día siguiente al de la
fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su
preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el municipal, si
existiere.
3. Las normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier modificación
posterior de las delegaciones.
4. De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la
primera sesión que éste celebre con posterioridad a las mismas».
Resolució
RESOLC
PRIMER. NOMENAR els regidors/es delegats/des del govern municipal de l’Ajuntament d’Olivella
que es relacionen d’acord amb les àrees i regidories que es creen a continuació i EFECTUAR als
regidors/res que s’indiquen una delegació específica d’atribucions sobre els assumptes
següents:
Àrea de presidència, organització i govern
obert
President Josep Maria Bayarri Lorente
Govern obert

Alcaldessa, Marta Verdejo Sánchez

Hisenda i gestió pressupostària

Alcaldessa,
Marta
Verdejo
Sánchez
Regidor Adjunt, Josep Maria Bayarri Lorente

Projectes estratègics

Alcaldessa, Marta Verdejo Sánchez

Relacions institucionals i protocol

Regidor delegat, Josep Maria Bayarri Lorente

Seguretat pública

Regidor delegat, Jordi Migallón Sandoval

Promoció econòmica, turisme i ocupació

Regidor delegat, Josep Maria Bayarri Lorente

Àrea d'urbanisme, activitats, mobilitat i
via pública
Presidenta Marta Verdejo Sánchez
Urbanisme

Alcaldessa, Marta Verdejo Sánchez
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Via pública i mobilitat

Regidor delegat, Jonay Reguera Rentero

Medi ambient

Alcaldessa, Marta Verdejo Sánchez

Serveis tècnics

Regidor delegat, Óscar Madera Alias

Àrea
d'atenció
a
les
persones
dinamització comunitària
President Jordi Migallón Sandoval

i

Acció Social, comunitària i igualtat

Regidor delegat, Jordi Migallón Sandoval
Regidor adjunt, Josep Maria Bayarri Lorente

Gent gran

Regidora delegada, Marina Rey Milán

Cultura

Regidor delegat, Jordi Migallón
Regidora adjunta, Marina Rey Milan

Esports

Regidor delegat, Jonay Reguera Renteiro

Educació

Regidor delegat, Óscar Madera Alias

Joventut

Regidora delegada, Marina Rey
Regidor adjunt, Óscar Madera Alias

Sandoval

Milán

SEGON. DONAR COMPTE al Ple d’aquesta resolució.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a les persones nomenades.
QUART. PUBLICAR aquesta resolució en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona».
CINQUÈ. DECLARAR el règim de recursos aplicable:
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant l’Alcalde/ssa en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la present notificació. Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs contenciós
administratiu.
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Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin
oportú».
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PROPOSTA D‘ACORD DE PLE
«Regidoria:
Govern Obert
Data sessió: 30 de juliol de 2019
Assumpte: Creació de la comissió informativa permanent
Núm. expedient: 1014-0816/2019
Antecedents
Un cop constituïda la corporació el dia 15 de juny de 2019, l’Alcaldia proposa crear la comissió
informativa permanent.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) L'article 20.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’article 48.1.a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposen que en els municipis de
menys de 5.000 habitants poden existir comissions d’estudi, informe o consulta si ho
acorda el Ple municipal. La seva funció és l’estudi, l’informe o la consulta dels
assumptes que s’han de sotmetre al Ple, i el seguiment de la gestió de la resta d’òrgans
de govern. Els seus dictàmens són preceptius però no vinculants.
b) L’article 124.1 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 estableix
que les comissions informatives poden ésser permanents i especials.
c) L’article 124.2 del Reglament esmentat disposa que:
«Son Comisiones Informativas permanentes las que se constituyen con carácter
general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno.
Su número y denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismas
durante el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el
Pleno a propuesta del Alcalde o Presidente, procurando, en lo posible, su
correspondencia con el número y denominación de las grandes áreas en que se
estructuren los servicios corporativos».
2. Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord
L’article 38 del Reglament esmentat disposa que l’Alcalde/ssa ha de convocar la sessió
extraordinària del Ple per tal de resoldre aquest punt.
ACORD:
PRIMER.- APROVAR la creació de la Comissió Informativa permanent prèvia al Ple, que es
composa per un membre de cada grup municipal de la corporació, prèvia designació
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comunicada a la secretaria municipal. La Presidència de la comissió l’exerceix l’Alcalde/ssa de la
Corporació.
S'aplica el sistema de vot ponderat.
SEGON.- ESTABLIR la periodicitat de les sessions ordinàries de la comissió el dimarts anterior a
les sessions ordinàries del Ple municipal, a les vint (19:00) hores del vespre.
TERCER.- PUBLICAR aquest acord en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» i en el
tauler d’edictes electrònic municipal.
QUART.- DECLARAR el règim de recursos aplicable:
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació en el
«Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» i en el tauler d’edictes electrònic municipal.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant el Ple municipal en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la publicació avantdita. Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs contenciós
administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin
oportú.
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PROPOSTA D‘ACORD DE PLE
«Regidoria:
Govern Obert
Data sessió: 30 de juliol de 2019
Assumpte: Creació de la comissió especial de comptes
Núm. expedient: 1052-0974/2019
Antecedents
Un cop constituïda la corporació el dia 15 de juny de 2019, l’Alcaldia proposa crear la comissió
especial de comptes.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
a) L'article 20.1.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i l’article 48.1.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposen
que la comissió especial de comptes existeix a tots els ajuntaments.
b) L’article 20.1.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, remet a l’article 116 per tal d’establir l’estructura de la comissió
especial de comptes, que ha de constituir-se amb els membres dels diferents
grups polítics integrants de la corporació.
c) 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 disposa que:
«La comissió és 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».
2. Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord
L’article 38 del Reglament esmentat disposa que l’Alcalde/ssa ha de convocar la sessió
extraordinària del Ple per tal de resoldre aquest punt.
ACORD:
PRIMER.- APROVAR la creació de la Comissió especial de comptes, que es composa per un
membre de cada grup municipal de la corporació, prèvia designació comunicada a la secretaria
municipal. La Presidència de la comissió l’exerceix l’Alcalde/ssa de la Corporació.
S'aplica el sistema de vot ponderat.
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SEGON.- PUBLICAR aquest acord en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» i en el
tauler d’edictes electrònic municipal.
TERCER.- DECLARAR el règim de recursos aplicable:
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació en el
«Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» i en el tauler d’edictes electrònic municipal.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant el Ple municipal en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la publicació avantdita. Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs contenciós
administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin
oportú.
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PROPOSTA D‘ACORD DE PLE
«Regidoria:
Govern Obert
Data sessió: 30 de juliol de 2019
Assumpte: Designació dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats que siguin
de competència del Ple
Núm. expedient: 1020-0938/2019
Antecedents
Un cop constituïda la corporació el dia 15 de juny de 2019, és preceptiu legalment que
l’Ajuntament designi els representants en els òrgans col·legiats que són competència del Ple la
seva designació.
Aquest Ajuntament forma part d’altres ens locals i, així mateix, per Llei ha de nomenar
representants en altres òrgans col·legiats d’altres institucions i entitats associatives dels ens
locals.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
L’article 38.c 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 preveu que el Ple nomeni els
representants de la corporació en els òrgans col·legiats que siguin competència del Ple.
A continuació es fa referència a la normativa aplicable a la forma de designació en cada
institució o associació que es pretén modificar.
a.- Mancomunitat Penedès-Garraf
L’article 13 dels Estatuts de la Mancomunitat, aprovats definitivament pel seu
Ple el 27 de setembre de 2018 i aprovats per acord plenari per la totalitat dels
ajuntaments que la integren (els estatuts han estat publicats en el «Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona» de 14-06-2019 i anunciada la referència de
la seva publicació en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núm. 7909
de 03-07-2019), relatiu a la composició de l’assemblea de la Mancomunitat,
disposa que «Cada entitat mancomunada estarà representada per un vocal, que
serà l’alcalde o l’alcaldessa de cada municipi. De la mateixa manera, es
designarà un o una suplent, que serà membre de la corporació, per cada titular
que actuarà en cas d’absència o malaltia d’aquest últim».
b.- Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf
És un consorci adscrit a NODE-Agència de Desenvolupament Econòmic del
Garraf. L’article 9.6 dels seus estatuts (publicats en el «Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona» d’1-02-2017 preveu que «La renovació dels membres
del Consell Plenari es farà d’acord amb la periodicitat que determinin les
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institucions i entitats, coincidint amb les renovacions que es produeixin al si de
les mateixes, d’acord amb els procediments d’elecció sens perjudici de cada
institució o entitat per remoure el seu representant, i designar‐ne un de nou
sempre que ho consideri oportú».
c.- Consell coordinador del Parc natural del Garraf
El Pla Especial de protecció del medi Físic i del Paisatge del parc del Garraf,
estableix la composició del consell coordinador.
L’article 29.1.d) de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals preveu la
participació dels ens locals en la gestió dels espais naturals de protecció
especial.
d.- Consell escolar dels centre d’educació infantil i primària.
L'article 45.1.c) del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres
educatius, assigna com a persona membre en la composició del consell escolar
d'un centre públic, entre altres, per un o una representant de l'ajuntament de la
localitat on es troba situat el centre.
A més, l'article 45.5 del Decret 102/2010, especifica que «Cada centre
determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves
normes d'organització i funcionament, d'acord amb el que s'estableix en aquest
article i la resta de legislació vigent».
e.- Comissió municipal de delimitació territorial
L’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i dels mancomunitats de Catalunya, una vegada constituït el
nou consistori resultant de les darreres eleccions locals cal designar de nou els
representants de la comissió municipal de delimitació de l’ajuntament. Aquesta
comissió ha d’estar constituïda per l’Alcalde, dos regidors, un tècnic i el
secretari o secretària de la corporació.
f.- Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)
L’article 8 dels Estatuts de l’associació estableixen que en la composició de
l’Assemblea general, cada ens associat disposa d’un representant titular i d’un
de suplent.
g.- LOCALRET
L’article 13.1.a dels Estatuts del consorci estableix que en la composició de
l’Assemblea general en règim de plenari, s’integra un representant de cadascun
del municipis que formin part del consorci.
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h.- Mancomunitat TEGAR del Garraf- Mancomunitat per a l'Atenció i Assistència de
Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf
L’article 8 dels Estatuts de la Mancomunitat (que no consten publicats als
butlletins oficials), estableix que el Ple de la Mancomunitat estarà format pels
vocals escollits pels respectius ajuntaments dels municipis mancomunats, entre
els regidors de la corporació. D’altra banda, l’article 9 dels estatuts estableixen
que l'administració de la Mancomunitat recau en la Comissió Permanent,
integrada per sis membres, els quals seran designats pels respectius plens.
2. Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord
L’article 38 del Reglament esmentat disposa que l’Alcalde ha de convocar la sessió
extraordinària del Ple per tal de resoldre aquest punt.
ACORD:
PRIMER.- DESIGNAR representant de l’Ajuntament a la Mancomunitat Intermunicipal PenedèsGarraf com a titular a l’Alcaldessa de l’Ajuntament i com a suplent al regidor Josep Maria Bayarri
Lorente.
SEGON.- DESIGNAR representant de l’Ajuntament a l’agència de Desenvolupament Econòmic
del Garraf com a titular a l’Alcaldessa de l’Ajuntament i com a suplent al regidor Josep Maria
Bayarri Lorente.
TERCER.- DESIGNAR representant de l’Ajuntament al Consell coordinador del Parc natural del
Garraf com a titular a l’Alcaldessa de l’Ajuntament i com a suplent al regidor Jonay Reguera
Rentero.
QUART.- DESIGNAR representant de l’Ajuntament al Consell escolar del centre d’educació
infantil i primària el Morsell d’Olivella com a titular al/la regidor d’educació de l’Ajuntament,
Óscar Madera Alias i com a suplent la regidora Marina Rey Milán.
CINQUÈ.- DESIGNAR representants de l’Ajuntament a la Comissió municipal de delimitació del
terme com a titulars a l’Alcaldessa-Presidenta, i al primer i segon tinent d’alcaldia. D’aquesta
comissió en formen part l’arquitecte/a municipal i el/la Secretari/ària-interventor/a.
SISÈ.- DESIGNAR representant de l’Ajuntament a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà (AMTU) com a titular Jonay Reguera Rentero i com a suplent a l’Alcaldessa de
l’Ajuntament.
SETÈ.- DESIGNAR representant de l’Ajuntament al consorci LOCALRET com a titular a
l’Alcaldessa de l’Ajuntament i com a suplent al regidor Josep Maria Bayarri Lorente.
VUITÈ.- DESIGNAR representant de l’Ajuntament al Ple de la Mancomunitat TEGAR del Garraf
com a titular al regidor Josep Maria Bayarri Lorente i com a suplent l’Alcaldessa de l’Ajuntament
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NOVÈ.- DESIGNAR representant de l’Ajuntament al Ple de la Mancomunitat TEGAR del Garraf
com a titular al regidor Josep Maria Bayarri Lorente i com a suplent l’Alcaldessa de l’Ajuntament
DESÈ.- PUBLICAR aquest acord en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» i en el tauler
d’edictes electrònic municipal.
ONZÈ.- DECLARAR el règim de recursos aplicable:
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació en el
«Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» i en el tauler d’edictes electrònic municipal.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant el Ple municipal en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la publicació avantdita. Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs contenciós
administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin
oportú.
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PROPOSTA D‘ACORD DE PLE
«Regidoria:
Govern Obert
Data sessió: 30 de juliol de 2019
Assumpte: Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus portaveus
Núm. expedient: 1166-0812/2019
Antecedents
1. El 20 de juny de 2019 (registre d’entrada núm. 2881/2019), la regidora María Asunción
Alesso López presenta una instància en què exposa la voluntat de constituir el grup municipal
Ciudadanos d’Olivella, i que s’integra per ella mateixa.
2. El 21 de juny de 2019 (registre d’entrada núm. 2901/2019), la regidora Marta Verdejo
Sánchez presenta una instància en què exposa la voluntat de constituir el grup municipal del
Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de progrés, i que s’integra pels regidors Marta
Verdejo Sánchez, Jordi Migallón Sandoval, Josep Maria Bayarri Lorente, Jonay Reguera Rentero
i Marina Rey Milán. Es designa com a portaveu el regidor Jordi Migallón Sandoval, i com a
portaveu suplent el regidor Josep Maria Bayarri Lorente.
3. El 21 de juny de 2019 (registre d’entrada núm. 2903/2019), el regidor Miguel Morales Oya
presenta una instància en què exposa la voluntat de constituir el grup municipal d’Independents
per Olivella (IxO) i que s’integra per ell mateix.
4. El 24 de juliol de 2019 (registre d’entrada núm. E/3359-2019) el regidor Jaume Carol Roldán
presenta una instància en què exposa la voluntat de constituir el grup municipal Junts per
Olivella (JxO) i que s’integra per ell mateix.
5. El 24 de juliol de 2019 (registre d’entrada núm. E/3362-2019) el regidor Mario Baldú Pizarro
presenta una instància en què exposa la voluntat de constituir el grup municipal Esquerra
Republicana de Catalunya i que s’integra pel regidor Mario Baldú Pizarro i per la regidora Maria
Mercè Lej i Ximénez.
Fonaments de dret
1. L'article 73.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
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 regulen el règim jurídic dels grups
municipals.
2. D’acord amb el que estableixen els articles 23 i següents del Reglament
d’Organització i Funcionament dels ens locals aprovat per Real Decret 2568/1986, de 28
de novembre, es dóna compte al Ple de la constitució dels grups municipals.
ACORD:
DONAR-SE per assabentat de la composició dels grups municipals:
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a.- Grup municipal Ciudadanos d’Olivella
María Asunción Alesso López
b.- Grup municipal del Partit Socialista de Catalunya-Candidatura de progrés
Jordi Migallón Sandoval portaveu.
Josep Maria Bayarri Lorente, portaveu suplent
c.- Grup municipal d’Independents per Olivella
Miguel Morales Oya
d.- Grup municipal Junts per Olivella (JxO)
Jaume Carol Roldán
e.- Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya d’Olivella (ERC Olivella)
Mario Baldú Pizarro, portaveu.
Maria Mercè Lej i Ximénez, portaveu suplent.
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PROPOSTA D‘ACORD DE PLE
«Regidoria: Govern Obert
Data sessió: 30 de juliol de 2019
Assumpte: Règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes
Núm. expedient: 1020-0938/2019
Antecedents
Un cop constituïda la corporació el dia 15 de juny de 2019, és preceptiu legalment fixar el règim
de dedicacions, retribucions i indemnitzacions per assistències a òrgans de govern o col·legiat
de la Corporació.
Fonaments de dret
1. L’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL) i l’art. 166.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableixen que els
membres de les Corporacions locals percebran retribucions per l’exercici dels seus
càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva, en quin cas seran donats d’alt
en el Règim general de la Seguretat Social, assumint les Corporacions els pagament de
les quotes empresarials que correspongui. La percepció d’aquestes retribucions serà
incompatible amb la d’altres retribucions amb càrrec als pressupostos de les
Administracions públiques i dels ens, organismes o empreses dependents, així com per
al desenvolupament d’altres activitats, en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
2. L’article 75.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local (LRBRL) estableix que «Els membres de les corporacions locals són retribuïts per
l’exercici del seu càrrec en els termes que estableix l’article anterior. Els pressupostos
generals de l’Estat determinen, anualment, el límit màxim total que poden percebre els
membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències,
exclosos els triennis a què si s’escau tenen dret els funcionaris de carrera que estiguin
en situació de serveis especials, atenent, entre altres criteris, la naturalesa de la
corporació local i la seva població segons la taula [legalment establerta] [...]».
Legalment escau entendre que també s’aplica la percepció dels triennis al personal
laboral que roman en situació de serveis especials.
3. D’altra banda, atès l’art. 75.3 i 4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i l’art. 166.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els membres
de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
Corporació de la que formen part, en la quantia i condicions que acordi el Ple de la
Corporació. Així mateix percebran indemnitzacions per les despeses efectives
ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general en les
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Administracions públiques i les que en desenvolupament de les mateixes aprovi el ple
d’aquesta corporació.
ACORD:
PRIMER.- APROVAR les indemnitzacions per als càrrecs electes, que no exerceixin els seus
càrrecs en règim de dedicació exclusiva, per cada assistència efectiva a sessions dels òrgans
dels que efectivament formin part següents:
Assistència
Assistència
Assistència
Assistència

a
a
a
a

les
les
les
les

sessions
sessions
sessions
sessions

de la Junta de Govern Local: 225,00€/sessió.
del Ple: 350,00/sessió.
de les comissió informativa permanent: 30,00/sessió.
de la Comissió Especial de Comptes: 47,50€/sessió.

Aquestes indemnitzacions resten subjectes a la corresponent retenció tributària.
SEGON.- ESTABLIR, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, el règim de dedicació exclusiva de
l’alcaldessa amb una retribució anual bruta de 40.000€.
S’exclouen de la retribució els triennis a què té dret a percebre l’alcaldessa com a empleada
pública de l’Ajuntament de Sitges perquè resta en situació de serveis especials, i que
l’abonament dels triennis són a càrrec de l’Ajuntament d’Olivella.
TERCER.- PUBLICAR aquest acord en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» i en el
tauler d’edictes electrònic municipal.
QUART.- DECLARAR el règim de recursos aplicable:
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació en el
«Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» i en el tauler d’edictes electrònic municipal.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant el Ple municipal en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la publicació avantdita. Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs contenciós
administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin
oportú.
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PROPOSTA D‘ACORD DE PLE
«Regidoria:
Govern Obert
Data sessió: 30 de juliol de 2019
Assumpte: Assignacions dels grups municipals legislatura 2019-2023
Núm. expedient: 1165-0995/2019
Antecedents
Un cop constituïda la corporació el dia 15 de juny de 2019, és potestatiu legalment fixar les
assignacions als grups municipals.
Fonaments de dret
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en relació
a l’art. 50.8 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, preveuen que el ple de la Corporació, amb càrrec als
Pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de
comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del
número de membres de cadascun d’ells. Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat
específica d’aquesta dotació econòmica i la posaran a disposició del Ple sempre que aquest així
ho demani.
ACORD:
PRIMER.- APROVAR les següents assignacions anuals pels grups polítics:
-Dotació fixa per a cada grup municipal: 313,50 €/any
-Dotació variable per cada membre de grup municipal: 57,31 €/any.
Les assignacions dels grups polítics municipals seran liquidades anualment al número de
compte corrent que el portaveu de cada grup designi a tal efecte. Amb la configuració actual de
la Corporació resulta el següent:
Els grups polítics han de portar una comptabilitat específica d’aquesta dotació econòmica i la
posaran a disposició del Ple sempre que aquest així ho demani.
Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre de les despeses relacionades amb el
funcionament del grup municipal i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni
a la constitució d’actius fixos de caràcter patrimonial
SEGON.- PUBLICAR aquest acord en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» i en el
tauler d’edictes electrònic municipal.
TERCER.- DECLARAR el règim de recursos aplicable:
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Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació en el
«Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» i en el tauler d’edictes electrònic municipal.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant el Ple municipal en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la publicació avantdita. Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs contenciós
administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin
oportú.
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