ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2007
Caràcter: Extraordinari
Data: 9 de juliol de 2007.
Horari: De 21:30h a 21:42h.
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament.
Hi assisteixen:
Els regidors : Xavier Costa i Segarra, Conxita Capsada i Palomas, Segi Pich i Cañisa, Maria Elena Planas,
Coll i Teresa Pagès Pascual
Presideix el Ple l' Alcalde Sr. Jaume Perarnau i Llorens.
Assistits, com a Secretari, pel de la Corporació: Jaume Salés i Malian.

La sessió té el següent ordre del dia:
1–

Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior, de data 16 de juny de 2007.

2-

Informar al Ple de la Composició dels grups municipals i nomenament dels seus portaveus.

3-

Donar compte de la resolució d’Alcaldia de composició i nomenament de les regidories i distribució
de responsabilitats de l’Ajuntament de Calders

4-

Donar compte de de la resolució d'Alcaldia de nomenament del 1r Tinent Alcalde

5-

Donar compte de la creació i composició de la Junta de Govern Local

6-

Creació i composició de la comissió informativa permanent de comptes

7-

Nomenament de representants municipals a diferents òrgans collegiats

8-

Proposta per a determinar la periodicitat de les sessions del Ple

9-

Donar compte del nomenament de Tresorera.

10 -

Proposta d’assignació d’indemnitzacions per assistència al Ple i a la Junta de Govern.

11 -

Proposta de resolució del contracte del Països Catalans.

12 -

Delegació de funcions del Ple a la Junta de Govern Local.

.....................
1–

Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior, de data 16 de juny de 2007.

Un cop llegida l’acta del dia 16 de juny de 2007, és trobada conforme i s’aprova per unanimitat dels
regidors presents.
2Informar al Ple de la Composició dels grups municipals i nomenament dels seus
portaveus.
L’Alcalde dóna compte de la constitució dels grups municipals de CdC-AM-ERC i CiU, havent-se
nomenat els següents portaveus de cada grup:
Pel grup de CdC-AM-ERC, Xavier Costa Segarra; suplent, Conxita Capsada Palomas.
Pel grup de CiU, Teresa Pagès Pascual; suplent, Eduard Sànchez Campou.
3 -Donar compte de la resolució d’Alcaldia de composició i nomenament de les regidories i
distribució de responsabilitats de l’Ajuntament de Calders
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 211/2007, de 20 de juny:
“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 211/2007
211-2007

Antecedents
Atès que el dia 27 de maig de 2007 van tenir lloc les eleccions municipals i el dia 16 de juny de 2007
la constitució de la nova corporació local.
Atès que correspon a l’Alcalde la delegació de les pròpies competències en els termes previstos
legalment.
Fonaments de dret
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 21.3 i 23.4).
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 53.3 i 56).
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (articles 43, 44, 45 i 51).
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (article 13).

RESOLC:
PRIMER.- ESTABLIR que el nou organigrama de funcionament de l’Ajuntament de Calders es
constitueix en regidories, al front de les quals hi ha els regidors que a continuació es relacionen,
delegant-los, a tots ells, les atribucions i facultats informatives, de gestió i executives:
Sr. Jaume Perarnau i Llorens

Alcaldia
Regidoria d’Urbanisme i Habitatge
Regidoria de Medi Rural
Sr. Xavier Costa i Segarra
Regidoria de Via Pública, Serveis i Manteniment
Regidoria de Comunicació i Participació
Regidoria de Noves Tecnologies i Societat de la Informació
Sra. Conxita Capsada i Palomas
Regidoria d’Hisenda
Regidoria d’Acció Social
Regidoria de Sanitat i Consum
Regidoria de Cooperació i Solidaritat
Sr. Sergi Pich i Cañisá
Regidoria de Medi Ambient
Regidoria d’Educació
Regidoria de Joventut
Regidoria d’Esports
Sra. M. Elena Planas i Coll
Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme
Regidoria de Cultura
Regidoria de Festes i Entitats
SEGON,- 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.
TERCER.- NOTIFICAR personalment aquesta Resolució a les persones designades; i remetre la
Resolució de nomenament 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 de la seva signatura per l’alcalde.
QUART.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que
dugui a terme.”.
4 - Donar compte de de la resolució d'Alcaldia de nomenament del 1r Tinent Alcalde
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 210/2007, de 20 de juny:
“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 210/2007
210-2007

Antecedents
Atès que el dia 27 de maig de 2007 van tenir lloc les eleccions municipals i el dia 16 de juny de 2007
la constitució de la nova corporació local.
Atès que correspon a l’Alcalde la designació dels tinents d’alcalde.

Fonaments de dret
•
•
•

Articles 21.1.h) y s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Article 41.19 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Articles 194 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

RESOLC:
PRIMER.- DESIGNAR, com a Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Calders, al regidor Senyor
Xavier Costa i Segarra.
SEGON,- FER AVINENT al tinents d’alcalde nomenat que li correspon, amb acceptació prèvia del
càrrec, substituir l’alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament, en
els casos d’absència, malaltia o impediment que l’ impossibiliti per a l’exercici de les seves
atribucions i que es considerarà que accepta el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils a
partir de la comunicació no hi manifesta 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
membre de la Junta de Govern Local, si n’hi ha.
TERCER.- NOTIFICAR personalment la present resolució a la persona designada, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, igualment publicar la
Resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia
següent al de la seva signatura per l’alcalde.
QUART.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que
dugui a terme.”.
5 - Donar compte de la creació i composició de la Junta de Govern Local
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 222/2007, de 4 de juliol:
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Nº 222/2007
Vist el que disposen els articles 20.1.b i 23.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, i 46, 47 i 48 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF),
He resolt:
Primer: Constituir la Comissió de Govern Local, òrgan collegiat municipal de caràcter resolutori, la
qual quedarà integrada pels membres següents:
President:
Vocals:

Jaume Perarnau i Llorens, alcalde
Xavier Costa i Segarra, regidor

Conxita Capsada i Palomas, regidora
Sergi Pich i Cañisà, regidor
M. Elena Planas i Coll, regidora
Segon: La Comissió de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i
assessorament a aquesta Alcaldia, en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació,
les competències següents:
a – El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost municipal aprovat,
autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit,
amb exclusió de les que preveu l’article 158.5 de la llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i l’article 53, apartat g, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de
la llei Municipal i de règim local de Catalunya, sempre que aquelles estiguin previstes en el
pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10 per 100 dels seus
recursos ordinaris, llevat els de tresoreria que li correspondrà quan l’import acumulat de les
operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici
anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre
comptes; tot això d’acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals
b – Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple,
aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs
de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques
c – Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances
municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans
d – L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió i estiguin previstos en el pressupost.
e – Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al Ple
o a la Comissió de Govern Local
f – Publicar, executar i fer complir els acords municipals
Tercer: La Comissió de Govern Local celebrarà les sessions ordinàries el primer i tercer dilluns, no
festius, de cada mes de l’any a les 20,30 hores, en les dependències d’aquest Ajuntament
Quart: Facultar al senyor Alcalde per suspendre la celebració de les sessions de la Comissió de
Govern Local que coincideixen en setmana santa, Nadal, períodes vacacionals, festius, etc. quant
això no perjudiqui la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la
celebració de les sessions ordinàries de la Comissió de Govern local, dins de la mateixa setmana de
celebració, quan el dia fixat sigui festiu.
Cinquè: Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Comissió de Govern Local en els termes
i dins els límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades a cap altra òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Comissió de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació,
s’haurà de fer constar aquesta circumstància a la part expositiva de l’acord.

Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la
competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, i seran
immediatament executius.
Sisè: Comunicar aquesta resolució a tots els regidors i regidores afectats i als caps dels diferents
serveis municipals, per al seu coneixement i efectes
Setè: Publicar la delegació d’atribucions d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Provincia i al
Butlletí d’Informació Municipal en compliment del que disposa l’article 44.2 del reial decret 2568/1986
de 28 de novembre, pel,qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals.
Vuitè: Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la seva sessió extraordinària que es convoqui
per donar compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’Organització Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) 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 de règim local de Catalunya.
6 - Creació i composició de la comissió informativa permanent de comptes
Atès el que disposa l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, a proposta de cada grup
municipal, es nomenen als següents regidors per formar part de la Comissió Especial de
Comptes:
-

Pel grup CdC-AM-ERC: Jaume Perarnau i Llorens, que la presidirà, i Conxita
Capsada i Palomas.

-

Pel grup CiU:.Teresa Pagès i Pascual.

7 - Nomenament de representants municipals a diferents òrgans collegiats
Atès el que disposa l’article 38 c) del Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, s’ acorda:
Únic.- NOMENAR, com a representants de l’Ajuntament de Calders als òrgans col.legiats
supramunicipals que es detallen:
-Consorci del Moianès: Xavier Costa i Segarra i Maria Elena Planas i Coll.
-Govern Territorial de Salut: Conxita Capsada i Palomas.
-Consell Escolar Municipal: Sergi Pich i Cañisà.
-Agrupació de Defensa Forestal (ADF): Rosa Maria Coll i Ponsa.
S’aprova per unanimitat dels regidors presents.
8 - Proposta per a determinar la periodicitat de les sessions del Ple
Atès el que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, s’acorda:
Únic.- Celebrar sessions ordinàries el primer dilluns de mes amb un periodicitat
trimestral, a 2/4 de 10 del vespre. Excepcionalment i amb la motivació suficient,

l’Alcalde podrà , per mitjà de resolució, avançar, endarrerir o suspendre el ple
ordinari que pertoqui en aquell període de sessions.

L’Alcalde manifesta que el primer ple ordinari serà el dia 1 d’octubre de 2007. S’aprova per
unanimitat dels regidors presents.
9 - Donar compte del nomenament de Tresorera.
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 210/2007, de 20 de juny:
“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 209/2007
209-2007

Antecedents
El dia 27 de maig de 2007 van tenir lloc les eleccions municipals i el dia 16 de juny de 2007 la
constitució de la nova corporació local.
Fonaments de dret
•
•
•

Articles 21.1.h) y s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Article 41.19 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Articles 194 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

RESOLC:
PRIMER.- DESIGNAR, de conformitat amb l’article 2.f).3r. del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol,
sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional, com a regidora Tresorera de l’Ajuntament de Calders la senyora Conxita Capsada
i Palomas
SEGON,- NOTIFICAR aquesta Resolució a la persona designada, que es considerarà acceptada
tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesta cap oposició.
TERCER.- COMUNICAR als bancs, caixa general de dipòsits i establiments anàlegs el nomenament
del/de la regidor/a tresorer/a un cop hagi acceptat el càrrec.
QUART.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que
dugui a terme.”
10 - Proposta d’assignació d’indemnitzacions per assistència al Ple i a la Junta de Govern.
Atès el que disposen els articles 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; article 75 de la Llei estatal 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local; i article 13.5 del R.D. 2568/1986, de 28 de
novembre, sobre el Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
es proposa l’adopció del següent acord:

Únic.- Establir les següents indemnitzacions per assistència a òrgans col.legiats:
Per assistència a les Juntes de Govern:
Per assistència a Plens

70 € cada regidor.
30 € cada regidor.

S’aprova per unanimitat dels regidors presents
11 - Proposta de resolució del contracte del Països Catalans.
Atès que en data 6 de juliol de 2006 per acord de Ple d’aquesta Corporació es va
adjudicar l’Obra d’Urbanització del Carrer Països Catalans a l’empresa VALMONT SA.
Atès que aquesta empresa ha incomplert, amb escreix, els terminis establerts per a la
realització de la dita obra.
Atès el que disposa l’article 111.e del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Vist l’informe de l’arquitecte director de l’obra.
Primer.- Resoldre, amb efectes a dia d’avui, el contracte d’obra municipal “Urbanització
del carrer Països Catalans” amb l’empresa VALMONT S.A.
Segon.- Procedir a comptabilitzar la part d’obra realment executada i la part de preu que
s’ha de fer efectiva, així com la penalització per la demora en la realització de l’obra.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per a l’executivitat i efectivitat d’aquest acord, per poder aplicar
el que estableix el plec de clàsules i el contracte signat.
Quart.- Notificar-ho a VALMONT SL.

S’aprova per unanimitat de tots els regidors presents.
12 - Delegació de funcions del Ple a la Junta de Govern Local.Atès que d’acord amb l’article 52.2 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, s’assignen al Ple
un seguit de funcions.
Atès que, d’acord amb l’article 52.4 del mateix cos legal, el Ple pot delegar, entre d’altres,
l’exercici de les funcions esmentades a l’Alcalde i a la Junta de Govern Local.
Atès que d’acord amb l’article 57 del mateix cos legal, la delegació d’atribucions del Ple a
la Junta de Govern Local requereix l’acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local les facultats i atribucions següents:
-

la sol.licitud, tramitació i justificació de tota classe de subvencions que formuli
aquest ens.

-

L’aprovació dels convenis en què participi i subscrigui aquest ajuntament.

-

L’aprovació de totes les certificacions d’obres independentment de la seva quantia
i de l’òrgan que hagi adjudicat l’obra, el servei o el subministrament.

-

L’exercici de les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels
actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament en matèries de la
competència respectiva.

-

Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €,
i també, els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui
superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada 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
assenyalada en aquest mateix punt.

-

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 el pressupost
municipal.

Segon.- Disposar que de tots els acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut
d’aquesta delegació se’n doni compte al Ple.

S’aprova per unanimitat dels regidors presents.
I no havent-hi més assumptes a tractar l’Alcalde aixeca la sessió, quan manquen tres minuts per a
tres quarts de deu de la nit.
L’ALCALDE
JAUME PERARNAU I LLORENS

EN DONO FE
JAUME SALÉS I MALIAN

