AJUNTAMENT DE PALAMÓS

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT
DE PALAMÓS DE 7 DE JULIOL DE 2015

ACORDS ADOPTATS
1.- Comunicacions de l'Alcaldia en relació a la designació dels membres de la
Junta de Govern Local; de nomenament de tinents d'alcalde, d'atorgament de
delegacions d'Alcaldia i de constitució de grups municipals.
El secretari, per indicació de l’alcalde, dóna compte d’haver-se adoptat les següents
resolucions:

A) En data 22 de juny de 2015:
1.- Designant, com a integrants de la Junta de Govern Local, els següents regidors:
Sr. Jordi Pallí Esteva
Sra. Maria Puig Ferrer
Sr. Emili Colls Fontanet
Sr. Xavier Lloveras Balmaña
Sr. Francesc J. Subirats Martí
2.- Nomenant tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament, els següents regidors membres de la
Junta de Govern Local:
Primer tinent d’alcalde: Sr. Jordi Pallí Esteva
Segon tinent d’alcalde: Sra. Maria Puig Ferrer
Tercer tinent d’alcalde: Sr. Emili Colls Fontanet
Quart tinent d’alcalde: Sr. Xavier Lloveras Balmaña
3.- Efectuant, a favor dels regidors que a continuació es relacionen, una delegació general
d’atribucions de direcció i de gestió dels assumptes de les seves respectives àrees
d’actuació:
-Regidor Sr. Jordi Pallí Esteva, se li atribueixen les següents competències:
- Urbanisme
- Obra Pública
- Habitatge
- Activitats
-Regidora Sra. Maria Puig Ferrer, se li atribueixen les següents competències:
- Recursos Humans
- Organització
- Atenció Ciutadana
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- Participació
-Regidor Sr. Emili Colls Fontanet, se li atribueixen les següents competències:
- Promoció Econòmica
- Turisme
- Comerç
- Empresa
- Fires
- Mercats
-Regidor Sr. Xavier Lloveras Balmaña, se li atribueixen les següents competències:
- Medi Ambient
- Sanitat Pública
- Joventut
-Regidor Sr. Francesc J. Subirats Martí, se li atribueixen les següents competències:
- Cultura
- Patrimoni
- Arxiu
Aquestes delegacions generals comprenen les atribucions de direcció i gestió dels
assumptes de les seves respectives àrees d’actuació. Inclouen la facultat de dirigir els
serveis i de gestionar-los en general, però no la facultat de resoldre’ls mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
4.- Efectuant a favor dels regidors que a continuació es relacionen una delegació
específica d’atribucions per a la direcció i la gestió dels assumptes, projectes o serveis
que es determinen:
-Regidora Sra. Natàlia Casellas Parra, se li atribueixen les següents competències:
- Ensenyament
- Acció Social
- Cooperació
-Regidor Sr. Joan Barba Gallardo, se li atribueixen les següents competències:
- Esports
- Brigada
- Cementiris
- Protecció Civil
Les delegacions comprenen la direcció interna i la gestió dels serveis, sense abastar la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
L’Alcaldia conservarà, en relació a les competències delegades, les facultats de rebre
informació detallada de la gestió de la competència delegada i de ser informat prèviament
a l’adopció de decisions de transcendència.
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B) En data 1 de juliol de 2015, s’han delegat en la Junta de Govern Local les
competències següents:
a) Atorgament de llicències i autoritzacions, llevat dels següents supòsits:
- Llicències ambientals
- Llicències regulades per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Llicències de gual
- Llicències de primera ocupació
- Llicències per a la distribució de publicitat
- Llicències d’obres de règim simplificat
b) Procediments de contractació no reservats al Ple.
c) Disposar despeses dintre dels límits de la competència de l’Alcaldia.
d) Aprovació de l’oferta pública d’ocupació i de les bases per a les proves de selecció de
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
e) Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïda al Ple, així com dels instruments de gestió
urbanística i de projectes d’urbanització.
f)

Aprovació de projectes d’obres i serveis quan siguin competència d’Alcaldia la seva
contractació o concessió i estiguin previstos als pressupost.

g) L’adquisició de béns i drets subjectes a la legislació patrimonial, l’alienació del
patrimoni i l’atorgament de concessions sobre els béns quan no se superin els límits
establerts a la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
h) Aprovació de convenis amb entitats i associacions.
i)

Aprovació del reconeixement i liquidació de drets.

Així mateix es dóna compte d’haver quedat constituïts els grups municipals següents:
DENOMINACIÓ GRUP
ESQUERRA
REPUBLICANA DE
PALAMÓS I SANT JOAN

GRUP MUNICIPAL DE
PALAMÓS DEL PARTIT

RELACIÓ REGIDORS
Lluís Puig Martorell
Emili Colls Fontanet
Maria Puig Ferrer
Xavier Lloveras Balmaña
Natàlia Casellas Parra
Joan Barba Gallardo
M. Teresa Ferrés Àvila
Joan M. Juan Gea
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Maria Puig Ferrer

SUPLENT
Lluís Puig
Martorell

M. Teresa Ferrés
Àvila

Joan M. Juan
Gea
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DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYACANDIDATURA DE
PROGRÉS

Raquel Gallego Cristóbal
Joan Ortuño Sentís
Ramon Peña Sàbat
Glòria Prim Romero

GRUP MUNICIPAL DE
CiU

Jordi Pallí Esteva
Francesc Josep Subirats Martí

Jordi Pallí Esteva

JUNTS X PALAMÓS I ST.
JOAN

Daniel Reixach Baluenga

Daniel Reixach
Baluenga

GRUP MUNICIPAL DE LA
CUP

Joan Bohigas Cayuela

Joan Bohigas
Cayuela

-

GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE
CATALUNYA

Vanesa Mányik Jiménez

Vanesa Mányik
Jiménez

-

Francesc
Josep Subirats
Martí
-

Sigles: PPC

2.- Acord de fixació de la periodicitat de les sessions del Ple.
Establir, d’acord amb allò que preveu l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases de règim local, i en consonància amb allò que estableix el Reglament orgànic
municipal, que el Ple, exceptuant el mes d’agost, celebri sessions ordinàries el segon
dimarts de cada mes.

3.- Acord de creació de les comissions informatives permanents.
Primer.- Decidir la creació de les següents comissions informatives permanents.
1.- Comissió informativa d’Urbanisme, Obra Pública, Habitatge i Activitats.
2.- Comissió informativa de Recursos Humans, Organització, Atenció Ciutadana i
Participació.
3.- Comissió informativa de Promoció Econòmica, Turisme, Comerç, Empresa, Fires i
Mercats.
4.- Comissió informativa de Medi Ambient, Sanitat Pública i Joventut.
5.- Comissió informativa de Cultura, Patrimoni i Arxiu.
6.- Comissió informativa d’Ensenyament, Acció Social i Cooperació.
7.- Comissió informativa d’Esports, Brigada, Cementiris i Protecció Civil.
8.- Comissió informativa de Presidència.
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Segon.- Determinar que, d’acord amb allò que preveu l’article 49 del Reglament orgànic
municipal, la comissió informativa de Presidència actuarà específicament, quan s’hagi de
reunir com a tal, com a Comissió Especial de Comptes.
Tercer.- Decidir que, a l’empara d’allò que disposa l’article 60.5 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, les comissions s’integrin per un regidor de cada grup polític, aplicant-se el
sistema de vot ponderat.
Quart.- Els portaveus dels grups municipals comunicaran per escrit a l’alcaldia els noms
dels regidors integrants de cada comissió, així com, en el seu cas, els dels seus suplents.

4.- Acord de nomenament de representants de l'Ajuntament en òrgans col·legiats.
1.- Nomenar representant de l’Ajuntament a les entitats urbanístiques col·laboradores el
senyor Jordi Pallí Esteva, en la seva qualitat de regidor delegat en matèria d’Urbanisme.
2.- Designar representant de l’Ajuntament al Consorci de la Costa Brava, el regidor senyor
Jordi Pallí Esteva.
3.- Designar representant de l’Ajuntament al Consorci de Comunicació Local, la regidora
senyora Maria Puig Ferrer.
4.- Designar representant de l’Ajuntament al Consorci Localret, la regidora senyora Maria
Puig Ferrer.
5.- Designar representant de l’Ajuntament al Consorci de les Gavarres, el regidor senyor
Xavier Lloveras Balmaña.
6.- Designar representant de l’Ajuntament a l’Assemblea General del Consell d’Iniciatives
Locals per al Medi Ambient (CILMA), el regidor senyor Xavier Lloveras Balmaña.
7.- Designar representant de l’Ajuntament a l’Agrupació de Defensa Forestal Gavarres
Marítima (ADF), el regidor senyor Xavier Lloveras Balmaña.
8.- Designar representant de l’Ajuntament al Consorci Vies Verdes de Girona, el regidor
senyor Xavier Lloveras Balmaña.
9.- Nomenar representant de l’Ajuntament als consells escolars dels centres públics i dels
centres privats concertats d’ensenyament del municipi, la regidora senyora Natàlia
Casellas Parra, en la seva qualitat de regidora delegada en matèria d’Ensenyament.
10.- Designar representant de l’Ajuntament al Comitè Local de la Creu Roja, la regidora
senyora Natàlia Casellas Parra.
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11.- Designar, com a representant de l’Ajuntament al Consorci per a la Normalització
Lingüística, la regidora senyora Natàlia Casellas Parra.
12.- Designar representant de l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, la regidora senyora Natàlia Casellas Parra.
13.- Designar representants de l’Ajuntament al Consorci per a la Gestió de la Televisió
Digital Local Pública de la demarcació del Baix Empordà, els regidors següents:
- Titular: senyora Maria Puig Ferrer.
- Suplent: senyor Francesc J. Subirats Martí.
14.- Designar com a vocals representants de l’Ajuntament al Consorci per al
desenvolupament de l’àrea residencial estratègica Sector de Roqueta PMU09, els
següents membres:
- Senyor Lluís Puig Martorell, alcalde de l’Ajuntament de Palamós.
- Senyor Jordi Pallí Esteva, regidor delegat d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Palamós.
- Senyor Jaume Viñolas Segarra, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Palamós.
15.- Procedir, d’acord amb la previsió de l’article 20 dels Estatuts de la Fundació Privada
Promediterrània per a la conservació, l’estudi i la difusió del Patrimoni Marítim, a efectuar
la designació, per a la seva integració com a patrons en l’òrgan rector de la Fundació, dels
següents regidors:
- Senyor Joan M. Juan Gea
- Senyor Joan Bohigas Cayuela.
- Senyora Vanesa Mányik Jiménez.
16.- Designar, d’acord amb allò que preveu l’article 5 dels Estatuts, per a la seva
integració com a vocals a l’Assemblea General de la Mancomunitat de Municipis de
Palamós, Calonge i Vall-llobrega, els següents membres:
- Senyor Lluís Puig Martorell.
- Senyora Maria Puig Ferrer.
- Senyor Jordi Pallí Esteva.
- Senyor Xavier Lloveras Balmaña.
- Senyor Joan M. Juan Gea
17.- Aprovar, d’acord amb allò que preveu l’article 12.1 de la Llei de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, la integració al
Comitè
d’avaluació i seguiment del projecte “Palamós Millora”, tal i com indica l’article 18 del
Decret 369/2004, de 7 de setembre, en representació de l’Ajuntament els següents
regidors:
- Senyor Jordi Pallí Esteva.
- Senyor Joan Ortuño Sentís.
- Senyor Daniel Reixach Baluenga.
- Senyor Joan Bohigas Cayuela.
- Senyora Vanesa Mányik Jiménez.
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18.- Nomenar representants de l’Ajuntament al Consell Escolar Municipal els següents
regidors i regidores en representació dels grups municipals que componen la corporació:
- President: senyor Lluís Puig Martorell
- Senyora Natàlia Casellas Parra: Esquerra Republicana de Palamós i Sant Joan.
- Senyora Raquel Gallego Cristóbal: Grup Municipal de Palamós del Partit dels
Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés
- Senyor Francesc J. Subirats Martí: Grup Municipal de CiU.
- Senyor Daniel Reixach Baluenga: Junts x Palamós i St. Joan.
- Senyor Joan Bohigas Cayuela: Grup Municipal de la CUP.
- Senyora Vanesa Mányik Jiménez: Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.
19.- Nomenar representants de l’Ajuntament al Consell de Desenvolupament Econòmic i
Social, els regidors següents:
- Senyor Ramon Peña Sàbat
- Senyor Daniel Reixach Baluenga.
20.- Designar representants de l’Ajuntament als òrgans rectors de la Companyia d’Aigües
de Palamós, SA (CAPSA), els següents membres de la Corporació:
- Senyor Lluís Puig Martorell.
- Senyora Maria Puig Ferrer.

5.- Acord de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local la competència per a l’establiment i fixació
dels preu públics.
Segon.- Delegar en la Junta de Govern Local la competència per a l’exercici d’accions
judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència del
Ple, per considerar que el breu termini fixat per les normes processals en aquests supòsits
representa una greu dificultat per a l’adopció de les decisions escaients.
Tercer.- Delegar en la Junta de Govern Local la competència per dur a terme el sorteig
per a la determinació dels membres de les meses electorals.
Quart.- Aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent al de l’adopció del
present acord, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i
tindran caràcter indefinit, sense perjudici així mateix de la potestat d’avocació pel Ple.
6.- Acord d'establiment del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres
de la Corporació.
Primer.- Establir que el càrrec de titular de l’Alcaldia es desenvolupi en règim de
dedicació exclusiva i amb una retribució de 3.428,88€ mensuals.
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Segon.- Establir que els regidors designats com a primer i segon tinent d’alcalde
desenvolupin el seu càrrec en règim de dedicació parcial, amb una retribució de 1.453,50€
mensuals i una dedicació mínima de 25 hores setmanals.
Establir, així mateix, que la resta de regidors amb competències delegades d’alcaldia
desenvolupin el seu càrrec en règim de dedicació parcial amb una retribució de 1.162,80€
mensuals i una dedicació mínima de 20 hores setmanals.
Aquest règim de dedicació parcial comportarà la corresponent alta en el règim general de
la Seguretat Social, i quan afecti a membres de la corporació que siguin personal de les
administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen, només
podran percebre retribucions per la dedicació parcial a les seves funcions fora de la
jornada en els respectius centres de treball, en els termes assenyalats a l’article 5 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre.
Tercer.- Els regidors altres que els que exerceixin el seu càrrec en règim de dedicació
parcial percebran, en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions i
reunions dels òrgans col·legiats de la corporació dels quals formin part, les següents
quanties:
-

Ple: 503,88€
Junta de Govern Local: 387,60€
Comissions Informatives: 29,07€

Quart.- Aquest règim de retribucions i assistències dels membres de la corporació tindrà
efectes des de les dates que s’indiquen:
a) El règim de retribucions establert per al càrrec amb dedicació exclusiva, tindrà
efectes dels del dia 14 de juny de 2015.
b) El règim de retribucions per als càrrecs amb dedicació parcial, s’aplicarà des de la
data d’efectes del Decret d’atribució de delegacions competencials o de designació
com a tinent d’alcalde.
c) El règim d’assignacions econòmiques en concepte d’assistències tindrà efectes
des del dia 14 de juny de 2015.
Cinquè.- Totes les quantitats consignades en el present acord seran automàticament
objecte d’increment en referència al dia primer de cada any natural en funció d’allò que
estableixi per a les retribucions del personal de l’administració local la Llei de
pressupostos de l’estat.
Sisè.- Establir que tots els regidors percebin, en concepte d’indemnització, les quantitats
íntegres acreditades corresponents a despeses efectivament realitzades en exercici del
seu càrrec, sent d’aplicació a aquests efectes els imports per a locomoció amb vehicle
particular que la normativa vigent estableix per al personal al servei de l’administració
local.
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Setè.- D’acord amb allò que preveu l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler
d’edictes de la corporació el present acord junt amb la resolució de l’alcaldia fixant, en
funció de les opcions exercides, els membres de la corporació que realitzaran les seves
funcions en règim de dedicació parcial.

7.- Acord d'establiment d'una dotació econòmica per als grups municipals.
Primer.- Establir, d’acord amb la previsió de l’article 73.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, l’assignació d’una dotació econòmica als grups
municipals amb els següents components:
-

Per grup i mes: 300,00€
Per regidor i mes: 25,00€

Segon.- S’estableix com a data d’efectes de la present decisió el dia 1 de juliol de 2015.
Tercer.- Aquesta assignació econòmica no podrà 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 fixos de caràcter patrimonial.
Quart.- Els grups municipals hauran de dur una comptabilitat específica d’aquesta dotació
econòmica, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho demani.
Independentment d’això, els grups municipals hauran de presentar anualment la
justificació de les aportacions rebudes, referida a l’exercici anterior, mitjançant la
presentació d’un compte justificatiu, segons model aprovat per l’ajuntament. Aquest
compte inclourà una declaració responsable del portaveu del grup en la qual es faci
constar que en les despeses efectuades no s’ha incorregut en els supòsits de prohibició
de l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Aquesta documentació justificativa es trametrà a la Intervenció general abans del dia 30
de març de cada exercici, als efectes de la tramitació de l’expedient d’aprovació
mitjançant resolució d’Alcaldia, de la qual se’n donarà compte al Ple com a documentació
annexa al compte general de cada exercici. El saldo no justificat al final de l’exercici
s’incorporarà a l’exercici següent com a saldo inicial. El saldo pendent d’utilitzar al final de
cada mandat corporatiu s’haurà de reintegrar a la Tresoreria de l’Ajuntament en el termini
dels quinze dies anteriors a la constitució de la nova corporació.
Cinquè.- Per tal de donar continuïtat a allò que en el seu moment s’acordà, fins que el Ple
no decideixi, en el seu cas, el contrari, els imports establerts es percebran amb una
reducció del 30%, havent-se de destinar la quantia corresponent a aquest percentatge a la
dotació d’aquella o aquelles partides pressupostàries de l’Àrea d’Acció Social que
assegurin la transferències d’aquests fons a persones o famílies que ho requereixin.

9

