
AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.: 09/2019

Caràcter: extraordinari  i urgent
Data:  28 de juny de2019
Horari: de 10:13 a  11:25   hores
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

Marina Berasastegui Canals
Maria Luz Caballero Gabás  
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Ángeles Débora García Cámara
Sandra Guaita Esteruelas
Ricardo López Vázquez  
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz 
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà 
Carles Pellicer Punyed 
Mònica Pàmies Flores
Maria Teresa Pallarès Piqué
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso 
Daniel Recasens Salvador 
Daniel Rubio  Angosto
Óscar Subirats Torrebadell
Dolors del Mar Vázquez Pérez 
Montserrat Vilella Cuadrada 

Assisteixen també: 
Jaume Renyer Alimbau, secretari general  
Josep M. Sabaté Vidal, secretari en funcions
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Baldomero Rovira López, interventor 

                                                                   
ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.

2. Presa en coneixement de la renúncia anticipada al seu càrrec de regidor presentada
pel Sr. Raimon Ferré Vallés.

3. Donar compte de distints decrets de l’Alcaldia en matèria d’organització municipal. 

MOCIONS DE L’ALCALDIA 

4. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, portaveus i portaveus
adjunts.
 
5. Periodicitat sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.

6. Establiment i composició de les comissions informatives i de la Comissió Especial de
Comptes. Periodicitat sessions.

7. Règim retributiu i de dedicació dels regidors. Assistències a percebre pels regidors.

8. Plantilla personal eventual.

9. Dotacions econòmiques als grups polítics municipals.

10. Modificació de la relació de llocs de treball en la modalitat de personal directiu. 

11. Delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local.

Desenvolupament de la sessió 

Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en el
seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del dia
assenyalats a l’acta amb ES PRODUEIX DEBAT o ES DÓNA RESPOSTA estan
contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la incorporació de la
signatura d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta
d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals quedaran incorporades
automàticament a l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de
l’esmentat document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2
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de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim
jurídic del sector públic, article 4 i disposició addicional primera sobre fe pública i
ús de signatura electrònica de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura
electrònica, procedint-se a la preceptiva publicació a la web municipal. 

Oberta la sessió per la presidència aquesta dona la benvinguda a totes les regidores i
regidors que inicien aquest mandat de quatre anys desitjant als que s'incorporen que
tots tinguin una bona disposició i treball per a la ciutat. Sens dubte les seves aportacions
seran molt importants per a fer avançar a les cotes que es mereix una ciutat tan
important com la nostra. 

També dona la benvinguda als portaveus, tant els que s'incorporen com als que
repeteixen. També dona la benvinguda als membresc de la mesa agraint-lis la seva
ajuda a l'alcaldia a desenvolupar els plenaris del mandat. Així mateix agraeix la
presencia, com sempre atenta, del secretari general, de l'interventor i en general al
personal de la Cororació per la seva tasca.

Seguidament es passen a tractar els temes següents: 

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.

El Sr. Pellicer procedeix a exposar la necessitat de convocar aquesta sessió amb caràcter
extraordinari i urgent.

Seguidament ES PRODUEIX DEBAT 

A continuació es sotmesa a votació  la ratificació de la urgència de la convocatòria. 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC Sres./Srs.: Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) 5 vots en contra ( (PSC-
CP) Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo) i 6 abstencions ( (CS) García,
López,  Meléndez; (CUP): Sres.: Llorens, Fernández, Pàmies).

2. Presa en coneixement de la renúncia anticipada al seu càrrec de regidor
presentada pel Sr. Raimon Ferré Vallés.

"Atès que el Sr. Raimon Ferré Vallés va ser proclamat regidor electe de l'Ajuntament de
Reus per la llista electoral PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE
PROGRÉS, segons consta per la credencial expedida al seu favor per la Junta Electoral de
Zona (JEZ) de Reus el 31 de maig de 2019, però no va prendre possessió del càrrec en la
sessió constitutiva de l'Ajuntament tinguda el dia 15 de juny de 2019, per raó de la seva
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possible causa d'incompatibilitat, atesa la seva condició de treballador d'una empresa
pública depenent d'aquesta Corporació

Atès que el passat dia 18 de juny 2019, el Sr. Raimon Ferré Vallés, regidor electe de la
llista electoral PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS,
va presentar la seva renúncia anticipada al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

Vist allò que disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 5 de juny, sobre Règim
Electoral General i la Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central,
sobre substitució de càrrecs representatius locals, acord de la Junta Electoral de 25
d'octubre de 2007.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la Corporació:

Primer. Donar-se per assabentat de la renúncia anticipada al càrrec de regidor d’aquest
Ajuntament del Sr. Raimon Ferré Vallés, regidor electe de la llista electoral PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS.

Segon. Declarar la vacant d’un lloc de regidor pertanyent a la llista electoral PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS. 

Tercer. Sol·licitar a la JEZ de Reus que expedeixi la credencial acreditativa de la condició
d’electe a favor del Sr. Hèctor Fort Robert, per ser el candidat al que correspon cobrir la
vacant produïda, ja que es tracta del següent en la candidatura de la llista electoral
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS."

Els membres del plenari es donen per informats. 

3. Donar compte de distints decrets de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.

L'alcalde dona compte dels següents decrets: 

3.0) Decret núm: 2019011188

"Vist el que disposen l'article 56.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 128 a) del
Reglament Orgànic Municipal, en relació a les delegacions especials que pot conferir
l'alcalde a favor dels regidors o regidores per a determinats encàrrecs específics.

Atès que es considera necessari efectuar una delegació especial per tal de dirigir,
gestionar i vetllar per la bona execució de les activitats compreses en la celebració de la
Festa Major de Sant Pere 2019.
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RESOLC:

PRIMER: Efectuar una delegació especial a favor de la regidora, Sra. Montserrat Caelles
Bertran, de totes les facultats delegables de l'alcalde, inclosa la d'emetre actes
administratius que afectin a tercers, en relació a la direcció i gestió de totes les activitats
incloses en la Festa Major de Sant Pere 2019.

SEGON: Aquesta delegació produirà efectes a partir de l’endemà de la data d’aquesta
resolució i fins el dia 30.06.2019, sense perjudici de la facultat d’avocació d’aquesta
Alcaldia.

TERCER: La delegació s’entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils
a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució la regidora no manifesta
expressament el contrari o abans en el cas que faci ús de la delegació.

QUART: Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis
de la Corporació.

CINQUÈ. Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que tingui lloc."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

3.1) Decret núm: 2019011247

"D’acord amb l’article 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 els articles 116 i següents
del Reglament orgànic municipal, que estableixen la composició numèrica de la Junta de
Govern Local i la forma de designació i separació dels seus membres, 

RESOLC:

PRIMER. Nomenar membres de la Junta de Govern Local els/les següents regidors/es:

Sra. Noemí Llauradó Sans
Sra. Montserrat Villella Cuadrada 
Sr. Daniel Rubio Angosto
Sr. Daniel Recasens Salvador
Sra. Teresa Pallarès Piqué
Sra. Montserrat Flores Juanpere
Sra. Montserrat Caelles Bertran
Sr. Carles Prats Alonso
Sra. M. Luz Caballero Gabas

5



 

SEGON. Sens perjudici del previst en el punt anterior, aquesta alcaldia podrà requerir la
presència de membres de la Corporació que no pertanyin a la Junta de Govern Local, o
de personal al servei de l’Ajuntament, per tal d’informar en allò relatiu a l’àmbit de les
seves activitats. 

TERCER. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

3.2) Decret núm: 2019011263

"D'acord amb allò que disposen els articles 53.2 i 55 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril
(TRLMRLC), correspon a l'alcalde el nomenament entre els membres de la Junta de
Govern Local dels tinents d'alcalde, que substitueixen l'alcalde o alcaldessa, per ordre de
nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia. 

Vist allò que disposen els articles 125 i següents del Reglament Orgànic Municipal
(ROM), en relació al nomenament i separació dels tinents d'alcalde així com els articles
53, 55 i 56 del Text refós de la TRLMRLC en relació a la delegació de competències per
part de l'Alcaldia.

Per tot l'exposat, RESOLC:

PRIMER: Designar com a primera Tinent d'Alcalde, a la regidora i membre de la Junta de
Govern Local, Noemí Llauradó Sans, atorgant-li la denominació de Vicealcaldessa

SEGON: A aquestes efectes substituirà de forma ordinària i preferent a l'alcalde en cas
de vacant, d'absència o de malaltia, i ocuparà una posició singular i preferent a efectes
executius i de protocol dins el govern municipal.

TERCER: Delegar-li així mateix d'acord amb l'exposat les següents competències:

a) la representació ordinària de l'Ajuntament de Reus en les relacions institucionals
d'aquest amb altres administracions;

Aquesta delegació compren la direcció i gestió dels assumptes relatius a les relacions
institucionals entre el govern municipal amb altres administracions, així com la
signatura de convenis, protocols o altres documents bilaterals entre ambdós.

b) la direcció, inspecció i impuls general dels serveis i les obres municipals;
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Aquesta delegació compren la direcció i gestió dels assumptes relatius a la coordinació
de l'acció del Govern municipal a fi d'assolir els objectius definits en els plans o
programes que aquest defineixi.

c) i amb aquesta finalitat, a més, de forma específica es delega la Presidència de la
Comissió de delegats/delegades, integrada per tots els regidors o regidores en qui
l'alcalde delegui competències, prevista a l'article 20 del ROM, amb la finalitat de
dissenyar les línies mestres del govern municipal.

Aquesta delegació compren la convocatòria, fixació de l'ordre del dia, la direcció dels
debats i la resta de competències que corresponen a l'alcaldia com a president d'aquest
òrgan municipal complementari.

d) l'impuls i coordinació de projectes i iniciatives tendents a assolir serveis i iniciatives
d'interès comú en l'àmbit metropolità del Camp de Tarragona

d) Les contractacions menors; l'aprovació de convenis de col·laboració, quan el seu
import no superi el 50.000 €; i els encàrrecs i les encomanes de gestió, quan el seu
import no superi els 25.000 €, que siguin necessàries per a l'exercici de les delegacions
previstes en els apartats anteriors.

QUART: Per a l'exercici de les funcions més amunt esmentades gaudirà dels mitjans i
atencions protocolàries adients a la responsabilitat i rang singular que se li atorga dins
del govern municipal.

CINQUÈ:  La vigència d'aquesta delegació començara el dia de la seva signatura

SISÈ: Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.

SETÈ: Sens perjudici de tot l'exposat, elevar al Ple una proposta de creació i regulació
com a òrgan municipal complementari de la Vicealcaldia, com a òrgan singular i
preferent dins del Govern municipal."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

3.3) Decret núm: 2019011264

"D'acord amb allò que disposen els articles 53.2 i 55 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril
(TRLMRLC), correspon a l'alcalde el nomenament entre els membres de la Junta de
Govern Local dels tinents d'alcalde, que substitueixen l'alcalde o alcaldessa, per ordre de
nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.
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Vist allò que disposen els articles 125 i següents del Reglament Orgànic Municipal
(ROM), en relació al nomenament i separació dels tinents d'alcalde 

Vist el decret d'alcaldia mitjançant el qual en data d'avui s'ha designat com a primera
tinent d'alcalde a la regidora Sra. Noemí Llauradó Sans.

Per tot l'exposat, RESOLC:

PRIMER. Designar els/les següents tinents d’alcalde, d’entre els/les regidors/es membres
de la Junta de Govern Local, que em substituiran en el cas de vacant, absència o malaltia
per l’ordre del seu nomenament:

2a Tinent d'A.,  Sra. Montserrat Villella Cuadrada 
3r Tinent d'A., Sr. Daniel Rubio Angosto
4rt. Tinent d'A., Sr. Daniel Recasens Salvador
5a Tinent d'A., Sra. Teresa Pallarès Piqué
6a Tinent d'A ., Sra. Montserrat Flores Juan Pere
7a  Tinent d'A., Sra. Montserrat Caelles Bertran
8è Tinent d'A.,  Sr. Carles Prats Alonso
9a Tinent d'A.,  Sra. M. Luz Caballero Gabas

SEGON. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

3.4) Decret núm: 2019011265

"L’article 53.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC) estableix les competències de
l’alcalde que poden ser delegades.

I l’article 131 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) preveu que l’alcalde pot delegar en
la Junta de Govern Local les competències delegables que ostenta.
Per tot l'exposat, resolc:

PRIMER: Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions:

• Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres,
de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials, i els contractes privats quan el seu import excedeixi els
límits quantitatius atribuïts als/les regidors/es delegats/des i 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
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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.

• L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor superi els
cent vint mil euros i no excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost ni l’import de tres milions d’euros, com també l’alienació del
patrimoni, quan el seu valor superi els cent vint mil euros i no superi el
percentatge ni la quantia indicats.

• Els encàrrecs, les encomanes de gestió i els convenis de cooperació i
col·laboració quan per raó del seu import sigui competent l’alcalde i la seva
quantia excedeixi els límits atribuïts als/les regidors/es delegats/des.

• Les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en
cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en
l’exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora
de les hisendes locals.

• L’aprovació dels projectes d’obres i serveis l’import dels quals excedeixi els límits
quantitatius atribuïts als/les regidors/es delegats/des i l’alcalde sigui competent
per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

• Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general, no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

SEGON: Aquesta Alcaldia podrà avocar per a si mateixa el coneixement dels assumptes
la resolució dels quals correspongui, per delegació, a la Junta de Govern Local, en els
termes previstos en La legislació de procediment administratiu.

TERCER: La delegació de competències que s’estableix en la present resolució inclou la
potestat sancionadora i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers, inclosa la resolució dels recursos administratius.

QUART: Els acords que la Junta de Govern Local adopti en virtut de la delegació de
competències s’han de considerar dictats per l’òrgan delegant. Es farà constar les
paraules “per delegació” i s’indicarà la data de la resolució o acord de delegació i la de la
publicació en el diari o butlletí oficial. 

CINQUÈ: L’efectivitat dels anteriors acords resta condicionada al que preveu el
Reglament orgànic municipal i la legislació aplicable.»
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Els membres del plenari es donen per assabentats. 

3.5)  Decret núm: 2019011266

"Atès l’article 6.1 de la Carta Europea d’Autonomia Local, que reconeix que les
entitats locals poden definir per elles mateixes les estructures administratives
internes a fi adaptar-les a les seves necessitats específiques per tal d’assolir una
gestió eficaç.

Ateses les atribucions que em confereixen els articles 21 i 23.4 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 
Vist l’article 53 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.

Vist l’article 43 i següents 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, que determina el sistema de delegació de competències.

Vistos els articles 127 i següents del Reglament Orgànic Municipal que preveuen la
delegació de competències. 

En conseqüència, considero oportú resoldre el següent:

PRIMER:

1. Aprovar una nova organització i funcionament de la direcció superior de
l’Ajuntament de Reus que consistirà en l’articulació de dos nivells jeràrquics: 

a) El govern municipal, format per l’Alcalde, els tinents d’alcalde i els regidors
delegats d’Àrea.

b) La direcció executiva municipal formada per personal  directiu.

2.   Correspon al Govern Municipal:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i criteris
d’actuació. 

b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
empreses, organitzacions i institucions. 

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans,
projectes i criteris d’actuació, com sobre les demandes i peticions de la
ciutadania i els processos, tramitacions i serveis municipals. 
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3.   Correspon a la Direcció Executiva Municipal:

a) L’execució de les decisions del Govern Municipal
b) La direcció de l’administració municipal, d’acord amb les instruccions que al

respecte rebi de l’Alcaldia. 

SEGON: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea de Benestar Social, la qual exercirà
per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de serveis socials, atenció sociosanitària, atenció a la infància i
l’adolescència, atenció a les persones discapacitades, immigració i plans
comunitaris.
b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes matèries.
c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans,
projectes i directrius d’actuació, com sobre  totes  aquelles atribucions
derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf
a) Que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin
en la Junta de Govern local.
d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a serveis socials,
atenció sociosanitària, atenció a  la infància i l’adolescència, atenció a les
persones discapacitades, immigració i plans comunitaris.
e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.
f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,
empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries
esmentades en el paràgraf a).

TERCER: Crear la Regidoria delegada de l'Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis
Generals la qual exercirà, per delegació de l'Alcaldia les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de participació ciutadana, plans estratègics, programes transversals
de participació, centres cívics, polítiques d'igualtat, Casal de les dones,
solidaritat i cooperació, polítiques en matèria de LGBTI+, transparència, bon
govern, accés a la informació pública,  organització i serveis municipals de
règim interior, arxius, OAC i serveis municipals de Tecnologies de la
Informació i Telecomunicacions.
b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
associacions, empreses, organitzacions i institucions en relació a les
mateixes matèries. 
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c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans,
projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions
derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf
a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es
deleguin en la Junta de Govern Local.
d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a la participació
ciutadana, plans estratègics, programes transversals de participació, centres
cívics, polítiques d'igualtat, Casal de les dones, solidaritat i cooperació,
polítiques en matèria de LGBTI+, transparència, bon govern, accés a la
informació pública,  organització i serveis municipals de règim interior,
arxius, OAC i serveis municipals de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions
e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per
a l’exercici de les seves funcions.
f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,
empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries
esmentades en el paràgraf a).

QUART: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea de Salut i Ciutadania, la qual exercirà
per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius
d’actuació en matèria de serveis educatius d'infància i família, gent gran,
joventut, oficina jove, horts urbans, sanitat, salut pública, promoció de la
salut, protecció del risc per a la salut, estratègies de salut en totes les
polítiques.

b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
empreses, organitzacions i institucions en relació amb les mateixes
matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans,
projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions
derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf
a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es
deleguin en la Junta de Govern local. 

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives en matèria de  serveis educatius
d'infància i família, gent gran, joventut, oficina jove, horts urbans, sanitat,
salut pública, promoció de la salut, protecció del risc per a la salut,
estratègies de salut en totes les polítiques.

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,
empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries
esmentades en el paràgraf a).
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CINQUÈ: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea d'Empresa i Ocupació i Urbanisme i
Mobilitat, la qual exercirà per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de promoció econòmica, promoció sectorial, foment de noves
activitats econòmiques, promoció de grans empreses, recerca,
internacionalització d'empreses (direcció i planificació), relacions amb la
Cambra de Comerç, sòl industrial, infraestructures logístiques, finestreta
única, innovació i sistemes d'informació, relació amb les empreses,
comerç (empresa comercial i de serveis) (activitat comercial), mercats,
activitats i oficina tècnica empresarial, ocupació, formació per a
l'empresa i l'ocupació, foment de l'ocupació i dels emprenedors,
població, planejament i gestió urbanística, disciplina urbanística,
desenvolupament urbà, arquitectura, patrimoni del sòl, infraestructures
ferroviàries, viàries, aeroportuàries i enginyeria, servei urbà de taxi,
transport públic i aparcaments.

b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes
matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans,
projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions
derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el
paràgraf a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les
que es deleguin en la Junta de Govern local. 

d) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans,
projectes i directrius d’actuació, com sobre instruments de planejament,
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització,
disciplina urbanística; l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, en
l’àmbit de la seva competència, en què sigui competent l’alcalde per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost, quan
no superin el límit de 300.000 euros; les competències d’alienació, cessió
i gravamen i formalització d’escriptura pública del patrimoni, incloses les
parcel·les sobreres de la via pública, l’adjudicació de concessions sobre
béns municipals i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la
legislació patrimonial atribuïdes a l’alcalde quan el seu valor no superi els
120.000 euros, així com sobre totes aquelles atribucions derivades de
legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que
siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin
en la Junta de Govern local.

e) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives de promoció econòmica,
promoció sectorial, foment de noves activitats econòmiques, promoció
de grans empreses, recerca, internacionalització d'empreses (direcció i
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planificació), relacions amb la Cambra de Comerç, sòl industrial,
infraestructures logístiques, finestreta única, innovació i sistemes
d'informació, relació amb les empreses, comerç (empresa comercial i de
serveis) (activitat comercial), mercats, activitats i oficina tècnica
empresarial, ocupació, formació per a l'empresa i l'ocupació, foment de
l'ocupació i dels emprenedors i població.

f) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal
per a l’exercici de les seves funcions.

g) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,
empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries
esmentades en el paràgraf a).

SISÈ: Crear la Regidoria delegada de l'Àrea de Recursos Humans i Seguretat i
Convivència, la qual exercirà per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius
d’actuació en matèria de recursos humans,  guàrdia urbana, polítiques de
seguretat ciutadana, circulació viària, civisme, emergències i protecció civil.

b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
empreses, organitzacions i institucions en relació amb les mateixes
matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans,
projectes i directrius d’actuació, com sobre  totes aquelles atribucions
derivades de legislació sectorial relatives a la matèria esmentada en el
paràgraf a) que siguin competència delegable de l'Alcalde, llevat de les que
es deleguin en la Junta de Govern local.

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a recursos humans.
e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a

l’exercici de les seves funcions. 
f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,

empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries
esmentades en el paràgraf a).

SETÈ: Crear la Regidoria delegada de l’Àrea d'Hisenda, Desenvolupament Urbà i Via
Pública i Esports, la qual exercirà per delegació de l’Alcaldia, les següents
atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria d'hisenda municipal, elaboració del pressupost municipal,
execució d'ingressos i despeses, ordenació de pagaments, arqueig dels
fons municipals, pla de tresoreria, pla de disposició de Fons, modificació
del pressupost que no sigui competència del Ple, liquidació del
pressupost, contractació i responsabilitat patrimonial, manteniment,
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ocupació de la via pública, brigades municipals, parcs i jardins, actuacions
de la via pública que comportin afectacions a la circulació viària, servei
públic de neteja de l'espai públic, recollida de residus procedents del
servei de neteja i del servei de recollida als centres de tractament, gestió
integral de deixalleries i de la planta de voluminosos, promoció de la
recollida de residus, cicle integral de l'aigua, activitats, abastament
d'aigua i aigües residuals i d'esport i lleure.

b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes
matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans,
projectes i directrius d’actuació, com sobre  totes aquelles atribucions
derivades de legislació sectorial relatives a la matèria esmentada en el
paràgraf a) que siguin competència delegable de l'Alcalde, llevat de les
que es deleguin en la Junta de Govern local.

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives d'hisenda municipal,
elaboració del pressupost municipal, execució d'ingressos i despeses,
ordenació de pagaments, arqueig dels fons municipals, pla de tresoreria,
pla de disposició de Fons, modificació del pressupost que no sigui
competència del Ple, liquidació del pressupost, contractació i
responsabilitat patrimonial.

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal
per a l’exercici de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,
empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries
esmentades en el paràgraf a).

VUITÈ: Crear la Regidoria Delegada de l'Àrea de Projecció de Ciutat la qual exercirà,
per delegació de l'Alcaldia les següents atribucions:

a) L'estudi, definició i propostes d'estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de turisme, agència del paisatge urbà, activitats promocionals de
productes i esdeveniments dirigides al públic en general en venda directa i
retirada de mercaderies, projecció de la ciutat, promoció de l'aeroport i del
port i comerç (promoció comercial).L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans,
els col·lectius, les entitats, empreses, organitzacions i institucions en relació amb
les mateixes matèries.La presa de totes les decisions, tant en matèria
d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre totes
aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives als temes
esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l’Alcalde,
llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local. 

b) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a turisme, agència

15



 

del paisatge urbà, activitats promocionals de productes i esdeveniments
dirigides al públic en general en venda directa i retirada de mercaderies,
projecció de la ciutat, promoció de l'aeroport i del port i comerç (promoció
comercial).La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva
Municipal per a l’exercici de les seves funcions.La inspecció i supervisió
superiors dels serveis, organismes autònoms, empreses municipals i altres
entitats amb incidència en les matèries esmentades en el paràgraf a).

NOVÈ: Crear la Regidoria delegada de l'Àrea de Cultura la qual exercirà, per
delegació de l'Alcaldia les següents atribucions:

a) L'estudi, definició i proposta d'estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de cultura, patrimoni cultural (material, immaterial, documental i
arqueològic) política lingüística, museus, festes, arts escèniques,
biblioteques i festivals.

b) L'atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
associacions, empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes
matèries.La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans,
projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions
derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf
a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es
deleguin en la Junta de Govern local. 

c) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a cultura, patrimoni
cultural (material, immaterial, documental i arqueològic) política lingüística,
museus, festes, arts escèniques, biblioteques i festivals.

d) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.

e) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,
empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries
esmentades en el paràgraf a).

DESÈ: Crear la Regidoria delegada de l'Àrea d'Economia i Coneixement, la qual
exercirà per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de formació aeronàutica, universitats, relació amb les
universitats, recerca, internacionalització d'empreses (execució de les
accions tendents a la internacionalització d'empreses), activitats firals,
vivers d'empreses i indústries, parcs científics, logístics i empresarials
(informació i comunicació, TIC), innovació i sistemes d'informació (Cluster
TIC) i societat del coneixement.
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b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes
matèries.

c) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives de formació aeronàutica,
universitats, relació amb les universitats, recerca, internacionalització
d'empreses (execució de les accions tendents a la internacionalització
d'empreses), activitats firals, vivers d'empreses i indústries, parcs
científics, logístics i empresarials (informació i comunicació, TIC),
innovació i sistemes d'informació (Cluster TIC) i societat del coneixement.

d) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal
per a l’exercici de les seves funcions.

e) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,
empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries
esmentades en el paràgraf a).

ONZÈ: Crear la Regidoria delegada d'Esports la qual exercirà, per delegació de
l'Alcaldia les següents atribucions:

a) L'estudi, definició i propostes d'estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria d'esport i lleure.

b) L'atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
associacions, empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes
matèries.

c) L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a esport i lleure.
d) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a

l’exercici de les seves funcions.
e) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,

empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries
esmentades en el paràgraf a).

f) La signatura, per delegació de signatura del regidor/a delegat de l'àrea de
tots els documents en matèria  d'esport i lleure.

En les resolucions, actes i documents que es signin per delegació de signatura es
farà constar aquesta circumstància.

DOTZÈ: Crear la Regidoria delegada de Seguretat i Convivència la qual exercirà, per
delegació de l'Alcaldia les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de guàrdia urbana, polítiques de seguretat ciutadana, circulació
viària, civisme, emergències i protecció civil. 
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b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
associacions, empreses, organitzacions i institucions en relació a les
mateixes matèries.
c) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives en matèria de guàrdia
urbana, polítiques de seguretat ciutadana, circulació viària, civisme,
emergències i protecció civil.
d) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per
a l’exercici de les seves funcions.
e) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,
empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries
esmentades en el paràgraf a).
f) La signatura, per delegació de signatura del regidor/a delegat de l'àrea de
tots els documents en matèria de guàrdia urbana, polítiques de seguretat
ciutadana, circulació viària, civisme, emergències i protecció civil.
En les resolucions, actes i documents que es signin per delegació de
signatura es farà constar aquesta circumstància.

TRETZÈ: Crear la Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat, la qual exercirà per
delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

 L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de planejament i gestió urbanística, disciplina urbanística,
desenvolupament urbà, arquitectura, patrimoni del sòl, infraestructures
ferroviàries, viàries, aeroportuàries i enginyeria, servei urbà de taxi,
transport públic i aparcaments.

L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
empreses, organitzacions i institucions en relació a les matèries anteriors. 

L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a planejament i
gestió urbanística, disciplina urbanística, desenvolupament urbà,
arquitectura, patrimoni del sòl, infraestructures ferroviàries, viàries,
aeroportuàries i enginyeria, servei urbà de taxi, transport públic i
aparcaments.

La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.

La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,
empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries
esmentades en el paràgraf a).
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La signatura, per delegació de signatura del regidor/a delegat de l'àrea de
tots els documents en matèria de planejament i gestió urbanística,
disciplina urbanística, desenvolupament urbà, arquitectura, patrimoni del
sòl, infraestructures ferroviàries, viàries, aeroportuàries i enginyeria, servei
urbà de taxi, transport públic i aparcaments.

En les resolucions, actes i documents que es signin per delegació de signatura es
farà constar aquesta circumstància.

CATORZÈ: Crear la Regidoria delegada de Desenvolupament Urbà i Via Pública la
qual s'exercirà per delegació de l'Alcaldia les següents atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de manteniment, ocupació de la via pública, brigades municipals,
parcs i jardins, actuacions de la via pública que comportin afectacions a la
circulació viària, servei públic de neteja de l'espai públic, recollida de residus
procedents del servei de neteja i del servei de recollida als centres de
tractament, gestió integral de deixalleries i de la planta de voluminosos,
promoció de la recollida de residus, cicle integral de l'aigua, activitats,
abastament d'aigua i aigües residuals.
b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
associacions, empreses, organitzacions i institucions en relació a les
mateixes matèries. 
c) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives en matèria de manteniment,
ocupació de la via pública, brigades municipals, parcs i jardins, actuacions de
la via pública que comportin afectacions a la circulació viària, servei públic
de neteja de l'espai públic, recollida de residus procedents del servei de
neteja i del servei de recollida als centres de tractament, gestió integral de
deixalleries i de la planta de voluminosos, promoció de la recollida de
residus, cicle integral de l'aigua, activitats, abastament d'aigua i aigües
residuals.
d) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per
a l’exercici de les seves funcions.
e) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,
empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries
esmentades en el paràgraf a).
f) La signatura, per delegació de signatura del regidor/a delegat de l'àrea de
tots els documents en matèria de manteniment, ocupació de la via pública,
brigades municipals, parcs i jardins, actuacions de la via pública que
comportin afectacions a la circulació viària, servei públic de neteja de l'espai
públic, recollida de residus procedents del servei de neteja i del servei de
recollida als centres de tractament, gestió integral de deixalleries i de la
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planta de voluminosos, promoció de la recollida de residus, cicle integral de
l'aigua, activitats, abastament d'aigua i aigües residuals.

En les resolucions, actes i documents que es signin per delegació de
signatura es farà constar aquesta circumstància

QUINZÈ: Crear la Regidoria de l’Àrea d’Educació la qual exercirà les següents
atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria d'escoles bressol, educació, oficina municipal d'escolarització, plans
d'entorn, i escola d'adults.

b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
associacions, empreses, organitzacions i institucions en relació a les
mateixes matèries.

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans,
projectes i directrius d’actuació, així com sobre totes aquelles atribucions
derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf
a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es
deleguin en la Junta de Govern local.

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a les escoles bressol,
educació, oficina municipal d'escolarització, plans d'entorn i escola d'adults. 

e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,
entitats públiques empresarials, empreses municipals i altres entitats amb
incidència en les matèries esmentades en el paràgraf a).

SETZÈ: Crear la Regidoria de l’Àrea d'Habitatge, la qual exercirà les següents
atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de promoció de l'habitatge social i Oficina Municipal d'Habitatge.

b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
associacions, empreses, organitzacions i institucions en relació a les
mateixes matèries. 

c) La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans,
projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions
derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf
a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es
deleguin en la Junta de Govern local.

d) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives en matèria de promoció de
l'habitatge social i Oficina Municipal d'Habitatge.
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e) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a
l’exercici de les seves funcions.

f) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,
empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries
esmentades en el paràgraf a).

DISSETÈ: Crear la Regidoria de l'Àrea de Medi Ambient, la qual exercirà les següents
atribucions:

a) L’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en
matèria de medi natural i espais rurals, animals de companyia, animals
salvatges urbans, plagues i prevenció del risc, sanejament ambiental,
promoció de la sostenibilitat, recursos mediambientals, disciplina
mediambiental i energies.

b) L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats,
empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes
matèries.

c) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives de medi natural i espais
rurals, animals de companyia, animals salvatges urbans, plagues i
prevenció del risc, sanejament ambiental, promoció de la sostenibilitat,
recursos mediambientals, disciplina mediambiental i energies.

d) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal
per a l’exercici de les seves funcions.

e) La inspecció i supervisió superiors dels serveis, organismes autònoms,
empreses municipals i altres entitats amb incidència en les matèries
esmentades en el paràgraf a).

DIVUITÈ: No obstant allò que s’estableix als apartats anteriors de la present
resolució, la competència de les regidories delegades es limitarà:

a) En relació a les contractacions, als considerats contractes menors per la
legislació de contractes del sector públic.

No obstant l’anterior, la regidoria delegada de l’Àrea d’Hisenda serà
competent per contractar fins als 350.000 euros de Valor Estimat del
Contracte, incloses les contractacions de caràcter plurianual quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys.

b) En relació als convenis de cooperació i col·laboració quan el seu import no
superi els 50.000 euros.

c) Els encàrrecs i les encomandes de gestió quan el seu import no superi els
25.000 euros.

d) Executar les dotacions pressupostàries previstes per a la realització de les
aportacions a les societats mercantils participades (transferències corrents o
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de capital), amb el límit dels crèdits pressupostaris específics aprovats per a
cada societat.

e) Executar les dotacions pressupostàries previstes en concepte de
subvencions al dèficit i d'aportacions als Organismes Autònoms Municipals,
Consorcis, Mancomunitats, Fundacions i a altres entitats i organismes de
dret públic destinades a finançar l'activitat global de l'entitat de què es tracti,
amb el límit dels crèdits pressupostaris aprovats per a cada entitat.

f) L'atorgament de subvencions directes amb el límit dels crèdits
pressupostaris específics aprovats que estiguin disponibles i quan el seu
import no superi els 50.000 euros. Així mateix podrà disposar, per a
qualsevol subvenció atorgada i sempre que no es disposi el contrari, la
realització de pagaments a compte de la justificació, l'aprovació del compte
justificatiu i reconeixement de l'obligació que se'n derivi en el seu cas, i la
resta d'actuacions que requereixin d'acord d'un òrgan de govern.

g) Aprovar les convocatòries de subvencions i la seva resolució d'acord amb el
que es disposi a les bases reguladores que li siguin d'aplicació i en funció de
les dotacions pressupostàries vigents en el seu moment.

DINOVÈ: Les delegacions efectuades vers les diverses regidories delegades d'àrea a que
fan referència els apartats SEGON a DESÈ es configuren amb caràcter de delegacions
genèriques i inclouen, conforme a l’article 127 del Reglament orgànic municipal, la
potestat sancionadora i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers, inclosa la resolució dels recursos administratius. Així mateix,
abasten la presa de totes les decisions en matèria d’aprovació de despeses,
contractacions, adquisicions i llicències que els corresponguin, en virtut de l’àmbit
material de les respectives delegacions, amb les limitacions establertes en l'apartat
DIVUITÈ anterior.

Així mateix es deleguen en els titulars de les regidories delegades a que fa referència
aquest apartat totes les competències delegables d’aquesta Alcaldia que
expressament li atribueixen la Llei reguladora de bases de règim local, el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei d’hisendes locals i les lleis
sectorials, així com les altres que li puguin correspondre en aplicació de la clàusula
residual de l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que no hagin estat
delegades en la Junta de Govern local, en relació a les diferents matèries i serveis
que s’inclouen en la respectiva regidoria delegada.

VINTÈ: Les delegacions a les que fan referència els apartats ONZÈ a CATORZÈ es
configuren amb caràcter de delegació específica i, per tant, no inclouen la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
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VINT-I-UNÈ: Aquesta Alcaldia exercirà directament les competències que la legislació
vigent li atribueix respecte les matèries que constitueixen les àrees de Educació, Medi
Ambient i Habitatge  i, també, en matèria de relacions cíviques.

VINT-I-DOSÈ: Aquesta Alcaldia podrà avocar per a si mateixa el coneixement dels
assumptes, la resolució dels quals correspongui als regidors/es delegats/des, en els
termes previstos per la legislació vigent.

VINT-I-TRESÈ:  Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la Corporació.»

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

3.6) Decret núm: 2019011267

"Atès que per decret del dia d’avui s’ha aprovat la nova organització del govern
municipal, format per l’alcalde, els tinents d’alcalde i els regidors delegats d’Àrea.

Vist el que disposen els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i 127 i següents del Reglament Orgànic Municipal, he resolt:
 
Primer:

Es nomena regidora delegada de l’Àrea de Benestar Social, la Sra. Montserrat Vilella
Cuadrada. 

Es nomena regidora delegada de l’Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals,
la Sra. Montserrat Flores Juanpere.

Es nomena regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania, el Sr. Òscar Subirats
Torrebadell.

Es nomena regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Seguretat i Convivència, el
Sr. Daniel Rubio Angosto.

Es nomena regidora delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat, la Sra. Montserrat Caelles
Bertran.

Es nomena regidor delegat de l’Àrea de Cultura, el Sr. Daniel Recasens Salvador.
 
Es nomena regidora delegada de l’Àrea d’Economia i Coneixement, la Sra. Maria Teresa
Pallarès Piqué.

23



 

Es nomena regidor delegat de l’Àrea d'Empresa i Ocupació, d’Urbanisme i Mobilitat, el
Sr. Carles Prats Alonso.

Es nomena regidora delegada de l’Àrea d'Hisenda, Desenvolupament Urbà i Esports, la
Sra. Maria Luz Caballero Gabas.

Es nomena regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat, la Sra. Marina Berasategui
Canals. Es nomena regidor delegat de Desenvolupament Urbà, el Sr. Hipòlit Monseny
Gavaldà.

Es nomena regidor delegat d'Esports, el Sr. Josep Cuerba Domènech. 

Es nomena regidora delegada de Seguretat i Convivència, la Sra. Dolors del Mar Vázquez
Pérez. 

Segon: D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple de la Corporació i resta
condicionada al que es preveu en el Reglament orgànic municipal i la resta de
legislació aplicable."

Els membres del plenari es donen per assabentats. 

MOCIONS DE L’ALCALDIA 

4. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals, i designació de
portaveus i portaveus adjunts.

"De conformitat amb el que preveuen els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, re-
guladora de les bases del règim local i els articles 6 a 9 del Reglament orgànic municipal
es dóna compte al Ple de la Corporació de la constitució dels grups municipals i dels
seus integrants, portaveus i portaveus adjunts:

GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat (JxR)
Portaveu: Montserrat Vilella Cuadrada
Portaveu suplent: Maria Teresa Pallarès Piqué
Segona Portaveu suplent: Montserrat Caelles Bertran
Carles Pellicer Punyed                
Josep Cuerba Domènech
Maria Luz Caballero Gabás
Hipòlit Monseny Gavaldà    

GRUP MUNICIPAL ERC
Portaveu: Noemí Llauradó Sans
Portaveu suplent: Daniel Recasens Salvador 
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Montserrat Flores Juanpere
Carles Prats Alonso 
Marina Berasastegui Canals
Òscar Subirats Torrebadell 

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
DE PROGRÉS – (PSC-CP)
Portaveu: Andreu Martín Martínez
Portaveu suplent: Ana Isabel Martínez Serrano
Segona Portaveu suplent: Sandra Guaita Esteruelas
Daniel Marcos Cruz 
Maria del Carmen Pozuelo Blanco 

GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
Portaveu: Ángeles Débora García Cámara
Portaveu suplent: Ricardo López Vázquez
Segon portaveu suplent: Raúl Meléndez Marfil

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
Portaveu: Marta Llorens Pérez
Portaveu suplent: Edgar Fernández Blázquez
Segona portaveu suplent: Mònica Pàmies Flores

GRUP MUNICIPAL ARA REUS 
Portaveu: Daniel Rubio Angosto
Portaveu suplent: Dolors del Mar Vázquez Pérez "
 
Els membres del plenari es donen per assabentats. 

5. Periodicitat sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.

"De conformitat amb el que disposen els articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i els articles 59 i 119 del Reglament Orgànic
Municipal en relació a la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació i
de la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER: El Ple realitzarà sessió ordinària, una vegada al mes, el tercer divendres no
festiu i la Junta de Govern Local una vegada a la setmana, els divendres no festius, a
excepció del dia que es convoqui sessió plenària.

SEGON: En el cas que els dies esmentats siguin festius o es trobin entre dies festius o no
laborables es faculta a l’Alcaldia per a posposar o avançar la realització de les sessions
les quals, igualment, tindran el caràcter d’ordinàries.
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D’altra banda, l’Alcalde, durant els períodes de vacances, podrà deixar de convocar
sessió de la Junta de Govern Local o del Ple de la Corporació, en aquest darrer cas,
prèvia consulta a la Junta de Portaveus i comunicació a la Junta de Govern Local.

Així mateix no es convocarà sessió plenària ordinària ni Junta de Govern Local quan no
hi hagi punts a tractar o quan la seva escassa entitat no aconselli la seva realització. 

TERCER: Correspon a l’Alcaldia determinar l’horari en que es portaran a terme les sessi-
ons."

EL SR. PELLICER EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vi-
lella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC Sres./Srs.: Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 11 en contra ( (PSC-
CP) Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo; (CS) García, López, Meléndez;
(CUP): Sres.: Llorens, Fernández, Pàmies).

6. Establiment i composició de les comissions informatives i de la Comissió Especi-
al de Comptes. Periodicitat sessions.

"De conformitat amb el que preveuen els apartats c) i e) de l’article 20 i el 116 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 58 i 60 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 133 i següents del Reglament
Orgànic Municipal, es proposa l’adopció dels següents acords: 

PRIMER: Establir les següents comissions informatives com a òrgans complementaris de
l’Ajuntament de Reus:

� Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania
� Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme
� Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals
� Comissió Informativa d'Activitats de la Persona

"Correspondrà a la Comissió informativa de Benestar Social i Ciutadania conèixer
d'aquells assumptes que corresponguin a matèries pròpies de l'Àrea de Benestar social,
i de l'Àrea de salut i ciutadania.

Correspondrà a la Comissió informativa de Serveis de Territori i Urbanisme conèixer
d'aquells assumptes que corresponguin a matèries pròpies de l'Àrea d'Urbanisme i
Mobilitat, de l'Àrea de Desenvolupament Urbà, de l'Àrea d'Habitatge i de l'Àrea de Medi
Ambient.
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Correspondrà a la Comissió informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals
conèixer d'aquells assumptes que corresponguin a matèries pròpies de l'Àrea de
Recursos Humans, de l'àrea de Seguretat i Convivència, de l'Àrea d'Economia i
Coneixement, de l'Àrea d'Empresa i Ocupació, de l'Àrea de Projecció de ciutat i de l'Àrea
d'Hisenda. Així mateix, coneixerà de tots aquells assumptes que no correspongui a cap
de les altres Comissions informatives.

Correspondrà a la Comissió informativa d'Activitats de la Persona conèixer d'aquells as-
sumptes que corresponguin a matèries pròpies de l'Àrea de Participació, Bon Govern i
Serveis Generals, de l'Àrea de Cultura, de l'Àrea d'Esports i de l'Àrea d'Educació.

SEGON: La Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics assumirà les compe-
tències que l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim
Local, en concordança amb l'article 212 RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, atribueix a la Comissió Especial
de Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades funcions, com a Co-
missió Especial de Comptes.

TERCER: Determinar el nombre de membres de les esmentades comissions
informatives que correspon a cada grup polític municipal:

- 4 membres del GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat (JxR)
- 2 membres del GRUP MUNICIPAL ERC (ERC)
- 2 membres del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL ARA REUS (A)

QUART: Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals, fent-los constar
que hauran de designar els seus representants i representants suplents, en cada
Comissió, notificant-ho a la Secretaria General d'aquesta Corporació dins del termini
d'una setmana a comptar des de l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el senyor
Alcalde per, mitjançant Decret, procedir al seu nomenament, d'acord amb el que preveu
el ROM.

CINQUÈ: Establir el règim de reunions de les distintes comissions informatives: dilluns
alterns.

SISÈ: De conformitat amb l’article 137 del Reglament orgànic municipal, formaran part
com a membres de les Comissions Informatives tots/es els/les delegats/des de l’Alcaldia
amb responsabilitat en les Àrees corresponents.
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SETÈ: En el desenvolupament de les seves tasques s’aplicarà a les Comissions Informati-
ves i a la Comissió Especial de Comptes el sistema de vot ponderat."

EL SR PELLICER EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vi-
lella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC Sres./Srs.: Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) i 11 en contra ( (PSC-
CP) Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo; (CS) García, López, Meléndez;
(CUP): Sres.: Llorens, Fernández, Pàmies).

7. Règim retributiu i de dedicació dels regidors. Assistències a percebre pels regi-
dors.

"Considerant que, de conformitat amb el que diuen els articles 75 apartats 1, 2, 3 i 4, 75
bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, 166 del Decret legisla-
tiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i 28 i següents del Reglament orgànic municipal, els membres de la Corpora-
ció tenen dret a rebre la retribució que acordi el Ple quan exerceixin el seu càrrec en rè-
gim de dedicació exclusiva o parcial, i quan no sigui així, a percebre assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació en la quan-
tia i condicions que acordi el Ple de la mateixa i, en tot cas, indemnitzacions per les des-
peses ocasionades en exercici del seu càrrec, a la vegada que es limita el nombre de
membres que poden exercir el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva.

Atès que, així mateix, l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que anualment
els pressupostos generals de l’Estat determinaran el límit màxim total que poden
percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i
assistències i estableix aquest límit en funció del nombre d’habitants i de distints
percentatges respecte al sou establert per a un secretari d’Estat. 

Atès el que s’estableix el R.D. Llei 24/2018, de 21 de desembre pel qual s'aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic (article 18).  

Atès que pel decret de l’Alcaldia de data d'avui s’ha aprovat la nova organització
municipal establint, a més de les competències que exercirà directament l’Alcaldia,
diverses Regidories delegades d’Àrea mitjançant la delegació de competències pròpies
de l’Alcalde.

Atès que pel decret de data d'avui s’han nomenat els regidors delegats de les Àrees
esmentades en el paràgraf anterior.
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Vist l’organigrama polític aprovat, ES PROPOSA:

PRIMER: Fixar les retribucions dels càrrecs d’aquesta Corporació en el cas que
exerceixin les seves tasques en règim de dedicació exclusiva:

• Alcalde, un màxim de 69.800€ bruts anuals.
• Regidors delegats A, un màxim de 68.000 € bruts anuals.
• Regidors delegats B, un màxim de 62.000 € bruts anuals.

SEGON: Fixar les retribucions dels càrrecs d’aquesta Corporació en el cas que exerceixin
en règim de dedicació parcial: 

• Regidors delegats B, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 58.900
€ bruts anuals.

TERCER: Fixar les següents assistències als regidors de la Corporació per concurrència a
les sessions del òrgans col·legiats:

- 205 € per la presidència del Ple amb un màxim de 2.460 € anuals.
  
- 600 € per assistència al Ple amb un màxim de 7.200 € anuals.

- L’Alcalde i els portaveus dels grups municipals percebran 340 € per assistència a la
Junta de Portaveus amb un màxim de 8.160 € anuals.

- Els membres de la Junta de Govern Local percebran 340 € per assistència a cada
reunió del citat òrgan amb un màxim de 8.160 € anuals.

- Els regidors percebran 150 € per assistència a cada Comissió Informativa i Consell
Sectorial, amb un màxim de 7.200 € anuals.

- Els regidors percebran 445 € per assistència a cada Comissió de Delegats, amb un
màxim de 16.020 € anuals.

Els membres de la Corporació afectats pel que diu l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, no percebran cap tipus d’assistència.

TERCER: Les retribucions establertes en els apartats PRIMER i SEGON anteriors es modi-
ficaran d’acord amb el que disposin al respecte els pressupostos generals de l’Estat o
d’altre normativa que sigui d’aplicació."

EL SR PELLICER EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor ((JxR): Sres./Srs., Pellicerm
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC Sres./Srs.: Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) 8 vots en contra ( (PSC-
CP) Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo; (CUP): Sres.: Llorens, Fernán-
dez, Pàmies) i 3 abstencions ((CS) García, López,  Meléndez).

8. Plantilla personal eventual.

"Atès el que disposen els articles 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, 304 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 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, en relació al personal eventual de confiança
o assessorament especial.

Atès que pel decret de l’Alcaldia de data d’avui s'ha aprovat la nova organització
municipal establint, a més de les competències que exercirà directament l’Alcaldia,
diverses Regidories delegades d’Àrea mitjançant la delegació de competències pròpies
de l’Alcalde.

Atès que pel decret de l’Alcaldia de data s’avui s'ha nomenat els regidors i regidores
delegades de les Àrees esmentades en el paràgraf anterior.

Atès que el nombre de grups polítics municipals es xifra en sis a la vegada que, de
conformitat amb l’article 56 del Reglament orgànic municipal, tenen la consideració
d’òrgans complementaris de caràcter obligatori.

Atesa la conveniència que el govern municipal i també que els diferents grups polítics
municipals disposin de personal eventual de confiança o assessorament especial.

Per tot l'exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Establir la següent plantilla de llocs de treball de personal eventual de
l’Ajuntament de Reus en la modalitat de PERSONAL DE CONFIANÇA O ASSESSORAMENT
ESPECIAL:

• 1 cap de Gabinet de l’Alcaldia, Grup A1 28 (amb un complement específic anual de
26.765,06 €, i una ED anual de 7.288,80€) retribució màxima anual total de 61.999,96
€, que desenvoluparà funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immedia-
ta a l’Alcalde en totes funcions que li corresponen aquest com a president de la Cor-
poració i màxim responsable de l'organització política i administrativa municipal. 
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• 1 cap de Comunicació Corporativa, Grup A1 28 (amb un complement específic anual
de 16.765,14 €, i una ED anual de 7.288,80€) retribució màxima anual total de
52.000,04 €, que desenvoluparà funcions d’assessorament i tasques de col·laboració
immediata a l’Alcalde en matèria de Comunicació corporativa i relacions amb els
mitjans de comunicació.

• 4 delegats de Serveis, Grup A1 28 (amb un complement específic anual de 16.765,14
€, i una ED anual de 7.288,80€) retribució màxima anual total de 52.000,04 €, que
desenvoluparan funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a
l’Alcaldia en relació a determinats serveis reservats a la seva competència.

• 5 assessors d’Àrea, Grup A1 22 (amb un complement específic anual de 15.987,44 €,
i una ED anual de 4.859,28€) retribució màxima anual total de 44.000,06 €, que
desenvoluparan funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a
regidors/es delegats/es en relació a determinades Àrees  

• 9 assessors dels Grups municipals, Grup C1 22 (amb un complement específic anual
de 5.730,34 €, i una ED anual de 4.859,28€) retribució màxima anual total de
28.656,54 €, que desenvoluparan funcions d’assessorament i tasques de
col·laboració immediata als grups polítics municipals.

SEGON: El nomenament i separació d’aquest personal serà lliure i correspondrà a
l’alcalde que determinarà el nivell retributiu i de dedicació. Pel que fa als assessors dels
grups municipals, el seu nomenament es farà a proposta dels respectius portaveus.
Cessaran automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el
moment o data en què es produeixi el de l’autoritat a la qual presta la funció de
confiança o d’assessorament. Així mateix correspondrà a l’Alcaldia determinar les
retribucions concretes que correspondran a cadascun dels llocs de treball esmentats en
l’apartat PRIMER. 

Les funcions que realitzarà aquest personal dins de les establertes amb caràcter general
en aquest acord es podran concretar en el moment del seu nomenament.

TERCER: Modificar, si s’escau, amb tot allò que s’estableix en els apartats anteriors el
catàleg de llocs de treball de la Corporació de personal eventual de confiança o
assessorament especial. 

QUART: Les retribucions establertes per a aquest personal tindran les modificacions
que s’estableixin anualment pel personal de la Corporació d’acord amb la categoria i ni-
vell establerts."

EL SR PELLICER EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 
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Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor ((JxR): Sres./Srs., Pellicer, Vi-
lella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC Sres./Srs.: Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) 8 vots en contra ( (PSC-
CP) Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo; (CUP): Sres.: Llorens, Fernán-
dez, Pàmies) i 3 abstencions ((CS) García, López,  Meléndez).

9. Dotacions econòmiques als grups polítics municipals.

"Vist que d’acord amb el que diu l’article 73. 3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el Ple de la
Corporació podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de
comptar amb un component fix i un altre de variable, en funció del nombre de
membres de cadascun d’ells, dins dels límits que, en el seu cas, s’estableixin amb
caràcter general per les lleis de Pressupostos de l’Estat i sense que puguin destinar-se al
pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o
a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.

Vistes les recomanacions fetes per l’Oficina Antifrau de Catalunya en escrit de 30 de
maig de 2019, pel que fa a les aportacions als grups polítics municipals.

Vist l’informe provisional de control financer de l’exercici 2017 de l’òrgan interventor, de
data 11 d’abril de 2019, en relació a les assignacions als grups polítics municipals.

En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

PRIMER: Fixar una dotació econòmica als Grups Polítics municipals xifrada en:

- Component fix: 10.500 € anuals per Grup.
- Component variable: 4.800 € anuals per cada regidor del Grup.

Els grups municipals hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació que els
corresponguin, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest ho
demani.

SEGON: Establir la següent regulació pel que fa a la justificació i control de les
aportacions als grups polítics municipals:

- Els grups polítics municipals estan obligats ha disposar de CIF i dotar-se d’un núm. de
compte en una entitat financera per tal de rebre les aportacions que faci l’Ajuntament
de Reus.

- Els grups polítics municipals estan obligats a portar una comptabilitat que respecti els
principis de la LOFPP en matèria de rendició de comptes, entre els quals hem de
destacar:

32



AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                    

• La periodicitat dels comptes és anual.
• Han de disposar de balanç i compte de resultats.
• La comptabilitat anual ha d'anar acompanyada d'una memòria explicativa.

- Les aportacions als grups polítics municipals són de carácter finalista, per a les
despeses de funcionament del grup municipal, i limitatives en quant a determinats usos,
no poden destinar-se a remunerar al personal al servei de la Corporació, ni a
l'adquisició d'actius fixos de caràcter patrimonial, com tampoc a retribuir sota cap
concepte als regidors que conformen el grup municipal.

- Les aportacions que els grups polítics de les entitats locals realitzin a favor de partits
polítics en aplicació de la LOFPP, han de ser de caràcter retributiu, que respongui a la
prestació d'un servei concret i determinat, a favor del grup polític de l'entitat local
corresponen. 

- Els partits polítics que percebin aquestes dotacions amb carácter retributiu han
d'expedir factures pels serveis prestats als grups polítics de les entitats locals, encara
que aquest supòsit es trobi entre els exempts d'acord amb l'art. 20.Un.28è de la Llei de
l'IVA, en aplicació de l’art. 3.1ª) del Reglament de Facturació (RD 1616/2012, de 30 de
novembre). Junt amb la factura es detallaran els serveis prestats al grup municipal, que
han de respondre a activitats, i serveis concrets.

- Per tot amb data 20 de febrer de l’exercici següent, els grups polítics municipals
aportaran al registre d’entrada, als efectes de la seva elevació al Ple i, si s’escau, a la
subjecció del control financer per part de l’òrgan interventor, la comptabilitat de
l’exercici immediat anterior. En cas que resulti un saldo no aplicat dels fons percebuts,
junt amb la comptabilitat es realitzarà un reintegrament de pagament a favor de la
tresoreria municipal mitjançant transferència bancària.

- El darrer exercici del mandat corporatiu, s’actuarà de la mateixa forma, essent el ter-
mini per a la seva presentació els 20 dies posteriors a l’expiració del mandat corpora-
tiu."

EL SR PELLICER EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor ((JxR): Sres./Srs., Pellicer ,Vi-
lella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC Sres./Srs.: Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) 8 vots en contra ( (PSC-
CP) Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo; (CUP): Sres.: Llorens, Fernán-
dez, Pàmies) i 3 abstencions ((CS) García, López,  Meléndez).
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10. Modificació de la relació de llocs de treball en la modalitat de personal direc-
tiu.

A proposta de la presidència el tema queda sobre la taula. 

11. Delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local.

"Atès que l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, relaciona les competències que corresponen al Ple de la Corporació, i l'article 22.4
del mateix text normatiu determina, de les competències relacionades a l'esmentat
article 22.2, aquelles que poden ésser delegades en l’Alcalde o en la Junta de Govern
Local.

Atès que, així mateix, l’article 131 del Reglament Orgànic Municipal també preveu que el
Ple pot delegar en l’alcalde/essa i en la Junta de Govern Local les competències
delegables que li són pròpies en els termes establerts per la legislació vigent i l’esmentat
reglament.

Atès que es considera convenient la delegació de competències, per part del Ple de la
Corporació, en favor de la Junta de Govern Local.

Vist l'article 57 del text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que estableix que La delegació d'atribucions
del Ple a favor de la Junta de govern local requereix l'acord adoptat per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la corporació.

Vist l'informe emès per la Secretaria General en relació a la proposta de delegació de
competències del Ple a la Junta de Govern local.

En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Delegar en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter
delegable del Ple de la Corporació (inclòs l’establiment i modificació de preus públics per
la prestació de serveis i realització d’activitats competència de l’Ajuntament) que
expressament li atribueixen la llei reguladora de bases de règim local, el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya, el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i les lleis sectorials.

SEGON: El Ple de la Corporació podrà avocar per a si mateix el coneixement dels
assumptes la resolució dels quals correspongui a la Junta de Govern Local, en virtut de
la delegació de competències que s’estableix en la present resolució, en els termes
previstos en l’article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
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públic, i en l'article 9 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.

TERCER: La delegació de competències que s’estableix en la present resolució inclou la
potestat sancionadora, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers, inclosa la resolució dels recursos administratius.

QUART: En els acords que la Junta de Govern Local adopti en virtut de la delegació de
competències es farà constar aquesta circumstància i s’han de considerar dictats per
l’òrgan delegant.

CINQUÈ: L’efectivitat dels anteriors acords resta condicionada al que es preveu en el
Reglament Orgànic Municipal i en la legislació aplicable."
 
EL SR PELLICER EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb 15 vots a favor ((JxR): Sres./Srs. Pellicer, Vi-
lella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC Sres./Srs.: Llauradó, Recasens,
Flores, Prats, Berasastegui, Subirats; (A): Sr. Rubio i Sra. Vázquez) 8 vots en contra ( (PSC-
CP) Sres./Srs. Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo; (CUP): Sres.: Llorens, Fernán-
dez, Pàmies) i 3 abstencions ((CS) García, López,  Meléndez).

Abans de finalitzar la sessió el Sr. Pellicer desitja als assistents i a la ciutadania de Reus
una bona Festa Major. 

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.

L’alcalde                                                       El secretari general 
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