ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 17 DE JULIOL DE 2003.- NÚMERO 07:
ASSISTÈNCIA: Alcalde: SR. JOSEP IBARZ GILART
Regidors:
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP R. OLIVART VILASECA
SR. FRANCISCO J. BISART BALTASAR
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOAN MOLET TORRES
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA
SR. IGNASI COMELLA PEIRÓ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. ALBERT GARCÍA MILAGROS
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
SRA. JUANA MAGAÑA MEDINA
Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, éssent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen.

1.- Aprovació de l’acta de Ple, en sessió extraordinària,
de data 14 de juny de 2003
L’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors presents en la sessió
plenària.

2.- Proposta de l’Alcaldia sobre la periodicitat de les
sessions plenàries
Es dóna lectura a la següent proposta:
“De conformitat amb l’establert a l’article 46 de la llei 7/85 de 2 d’abril de les
Bases de Règim Local, 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, Reglament
d’Organització Funcionament i Règim Jurídic 94 de la llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al Ple de la Corporació la
següent proposta d’acord:
PRIMER: Fixar la celebració de les sessions ordinàries del Ple amb una
periodicitat de dos mesos i de forma orientativa i sempre que es pugui se
celebrarà el darrer dijous dels mesos senars”.
L’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors presents en la sessió
plenària, si bé es dóna a entendre que l’hora serà fixada serà al voltant de les
nou del vespre, segons l’estació de l’any.

3.- Constitució de la Comissió de Comptes
Es dóna lectura a la següent proposta:
“De conformitat amb l’establert pels articles 116 de la llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de Règim Local, 56 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 127 del Reial Decret 2568/1986 de
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, es proposa als reunits:
Primer: Constituir la Comissió Especial de Comptes, éssent les seves funcions
l’examen, estudi i l’informe dels comptes anuals de la Corporació.
Segon: La Comissió estarà integrada per un membre de cada grup polític, que
aquests hauran de designar.
Tercer: Atès que el número de membres és igual per a cada grup s’aplicarà el
sistema de vot ponderat en funció de la representativitat a l’Ajuntament dels
mateixos”.

L’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors presents en la sessió
plenària.

4.- Creació i composició de la Comissió Informativa
General
Es dóna lectura a la següent proposta:
“De conformitat amb l’article 20 de la Llei de Bases de Règim Local de 1985,
segons el nou redactat fet per la Llei 11/99, i vist el que disposa l’article 57 de la
Llei Municipal Catalana i el 123 del ROF, es proposa als reunits:
Primer: Crear la Comissió Informativa General essent les seves funcions
l’examen, estudi i informe o consulta dels assumptes que han d’esser sotmesos
a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Comissió
de Govern i els regidors que tinguin delegacions.
Segon: La Comissió estarà integrada per un membre de cada grup polític que
aquests hauran de designar.

Tercer: Atès que el número de membres és igual per a cada grup s’aplicarà el
sistema de vot ponderat en funció de la representativitat a l’Ajuntament dels
mateixos”.
L’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors presents en la sessió
plenària.

5.- Proposta d’acord sobre nomenament de
representants de la Corporació en òrgans col·legiats
Es dóna compte de la següent proposta:
“De conformitat amb l’establert en l’article 38 del RD 2568/1986 de 28 de
novembre pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic, i als efectes d’anomenar els representants de la Corporació en els
organs col.legiats, es proposa als reunits el següent:

Primer: Designar el Sr. Alcalde com a representant de la Corporació en tots els
organismes col·legiats en què ha d’estar representat l’Ajuntament d’Almacelles.
Segon: Designar la Regidora d’Ensenyament i Cultura, la Sra. Montserrat
Torres i Massot, com a representant de la Corporació en els diversos consells
escolars dels centres, així com en qualsevol organisme directament relacionat
amb l’educació”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 9 representants dels
grups de CiU, ERC, AIA i IPA-EPM, i 4 abstencions dels regidors del PSC.

6.- Proposta d’acord de nomenament del Tresorer
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el que disposa l’article 61 del RD 500/90 de 20 d’abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals, que estableix que l’ordenació del pagament és l’acte
mitjançant el qual l’ordenador de pagaments expedeix la corresponent ordre de
pagament contra la Tresoreria de l’Entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d’aquesta
funció de Tresoreria, com encarregat de realitzar materialment els pagaments,
a més de les altres funcions que recull l’article 177 de la llei 39/88 reguladora
de les Hisendes Locals, i davant la impossibilitat de què la funció sigui atribuïda
a un funcionari i la urgència de la designació del Tresorer.
Es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer: Nomenar al Sr. Josep Ramon Olivart Vilaseca, com a Tresorer de
l’Ajuntament d’Almacelles.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidor designat, llevat que la Corporació acordés el
contrari en qualsevol moment.
Tercer: Rellevar-lo de l’obligació de constituir fiança, fent-se responsables
sòlidariament del resultat de la gestió els restants membres de la Corporació.

Quart: En quant a les seves funcions estarà a tot el que preveu l’article 177 de
la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, es congratula que els grups de CiU i
els d’IPA-EPM hagin canviat de criteri en aquest punt respecte a l’anterior
legislatura. El Secretari dóna compte que s’ha intentat que fós un funcionari i no
ha estat possible dur-ho a terme. El portaveu del PSC, a més, vol fer constar
que el seu grup no es fa responsable solidari del resultat de la gestió dels
restants membres de la Corporació
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 9 representants dels
grups de CiU, ERC, AIA i IPA-EPM, i 4 abstencions dels regidors del PSC.
Pel que fa al punt tercer, el grup del PSC està especialment en contra.

7.- Règim indemnitzatori membres corporatius
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist el que disposen els articles 75 de la llei 7/1985 Reguladora de les Bases
de Règim Local i 13 del RD 2568/9186 de 28 de novembre, i a l’efecte de fixar
el règim d’indemnitzacions als membres de la Corporació per dedicació, per
l’activitat duta a terme a l’Ajuntament, vistos els crèdits pressupostaris
existents, es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer: Fixar les següents indemnitzacions per raó del servei, en funció de les
delegacions conferides:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sr. Alcalde: 1.322 euros mensuals bruts.
Sr. 1r. Tinent d’Alcalde: 571 euros mensuals bruts.
Sr. 2n. Tinent d’Alcalde: 571 euros mensuals bruts.
Sr. 3r. Tinent d’Alcalde: 571 euros mensuals bruts.
Sr. 4t. Tinent d’Alcalde: 571 euros mensuals bruts.
Regidors delegats: 481 euros mensuals bruts.
Regidor d’Obres Públiques i Serveis (Sr. Josep Gòdia): 571 euros
mensuals bruts.
8. Igualment, els portaveus percebran la quantitat de 121 euros mensuals
com a indemnització de les seves funcions.

Segon: Establir la quantitat de 37 euros per l’assistència a Plens”.
El portaveu socialista Francesc Torres considera que en l’anterior legislatura
l’alcalde tenia una dedicació exclussiva, cobrant solament 1.140 euros
mensuals, i pregunta quines seran les hores de dedicació al ciutadà que tindrà
l’actual alcaldia. El Sr. Alcalde contesta que ha de compatibilitzar aquesta tasca
amb la seva professió, però que intentarà tenir una dedicació suficient i
generosa amb els ciutadans, dedicant i destinant hores pels matins i per les
tardes.
El portaveu socialista Francesc Torres demana el per què de la remuneració
especial del regidor d’Obres i Serveis. El Sr. Alcalde contesta que és el regidor
que més dedicació ha detenir en les tasques que li són pròpies d’aquesta
regidoria. Afegeix el portaveu socialista que, en l’anterior Corporació, aquest
regidor formava part de la Comissió de Govern. El Sr. Alcalde contesta que
això no és possible per l’efecte dels pactes.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 9 representants dels
grups de CiU, ERC, AIA i IPA-EPM, i 4 abstencions dels regidors del PSC.

8.- Designació dels portaveus
Es dóna lectura a la següent proposta :
“Es dóna compte de la designació de portaveus dels diferents grups polítics
que formen l’Ajuntament en els següents termes.
De conformitat amb l’establert en l’article 48 de la llei 8/1987 Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i article 25 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic RD 2568/1986 de 28 de novembre es dóna
compte de la constitució dels següents grups polítics així com dels seus
integrants i portaveus:
Per CiU

Sr. JOSEP R. OLIVART VILASECA

Per PSC

Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ

Per ERC

Sra. MONTSERRAT TORRES MASSOT

Per IPA-EPM

Sr. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA

Per AIA

Sr. FRANCISCO J. BISART BALTASAR

L’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors presents en la sessió
plenària.

9.- Proposta d’acord sobre ratificació del Decret
d’Alcaldia sobre la periodicitat de les sessions de la
Comissió de Govern
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Decret de l’Alcaldia 67/03 relatiu a la periodicitat de les sessions de la comissió
de Govern i que diu:

“DECRET NÚM. 67/03
De conformitat amb l’article 46 del vigent Texte Refòs de les Disposicions
Legals Vigents amb matèria de Règim Local i art. 112 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i art.
96 de la llei 8/1987 Municipal i de Règim Local
RESOLC,
Primer: Fixar el dilluns de cada setmana a les 21 hores i trenta minuts per la
celebració de les sessions ordinàries de la Comissió de Govern; les sessions
extraordinàries i les urgents tindran lloc quan, amb tal caràcter, siguin
convocades per aquesta Alcaldia.
Segon: Donar compte al Ple del present decret a efectes de la seva ratificació.”
L’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors presents en la sessió
plenària

10.- Presa de raó dels Decrets d’Alcaldia en matèria de
nomenament i delegacions
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Decret de l’Alcaldia 68/03 relatiu al nomenament dels membres que formaran
part de les Comissions de Govern i que diu:

“DECRET NÚM. 68/03
SOBRE NOMENAMENT MEMBRES COMISSIÓ DE GOVERN
Després de les eleccions locals del dia 25 de maig de 2003 i havent-se
constituït la Corporació en sessió extraordinària del dia 14 de juny de 2003.
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 de la Llei 7/85, de
2 d’abril; i 35.2.d) del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,i 52 de la leli
8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
1.- Nomenar membres de la Comissió Municipal de Govern els següents
regidors:
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
SR. FRANCISCO JAVIER BISART BALTASAR
2.- Correspondrà a la Comissió de Govern, així integrada, i sota la presidència
de l’Alcaldia, l’assistència permanent a aquesta en l’exercici de les seves
atribucions, i també les que li delegui qualsevol òrgan municipal o
expressament li atribueixin les lleis.
3.- Notificar aquesta resolució a les persones designades per tal que efectuïn
l’acceptació dels càrrecs esmentats, si fa el cas.

4.- Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguin inserits, en el
Butlletí Oficial de la Província i també fer-los públics en el tauler d’anuncis
municipal.
5.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri.
6.- Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent de la data
d’aquesta resolució.”

Decret de l’Alcaldia 69/03 relatiu al nomenament de les tinències d’Alcaldia i
que diu:

“DECRET NÚM. 69/03
SOBRE NOMENAMENT DE LES TINÈNCIES D’ALCALDIA
Després de les eleccions locals del dia 25 de maig de 2003 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 14 de juny de 2003.
De conformitat amb el que disposa l’article 23.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril;
l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril i l’article 46 del Reial
Decret 2568/86, de 28 de novembre, i 53 de la llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
1.- Nomenar com a titulars de les tinències d’Alcaldia els següents regidors:
1ª. Tinència d’Alcaldia

SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA (1)

2ª. Tinència d’Alcaldia
3ª. Tinència d’Alcaldia
4ª. Tinència d’Alcaldia

SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT (2)
SR. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
SR. FRANCISCO J. BISART BALTASAR

2.- Notificar aquesta resolució a les quatre persones designades per tal que
efectuin l’acceptació dels càrrecs esmentats, si fa el cas.

3.- Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguin inserits en el
Butlletí Oficial de la Província i també fer-los públics en el tauler d’anuncis
municipal.
(1).- Aquesta tinència d’Alcaldia té una durada de dos anys, és a dir, des del mes de juny
de 2003 fins al mes de juny de 2005. A partir d’aquesta data, l’esmentat regidor passarà a
ser segon Tinent d’Alcalde.
(2).- Aquesta tinència d’Alcaldia té una durada de dos anys, és a dir, des del mes de juny
de 2003 fins al mes de juny de 2005. A partir d’aquesta data, l’esmentada regidora
passarà a ser primera Tinent d’Alcalde.

4.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que celebri.
5.- Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent de la data
d’aquesta resolució.”
Decret de l’Alcaldia 70/03 relatiu a les competències i regidories que tindran
cada regidor de l’Equip de Govern i que diu:

“DECRET NÚM. 70/03
Després de les eleccions locals del dia 25 de maig de 2003 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 14 de juny de 2003.
De conformitat amb allò disposat en l’art. 21.3 de la llei 7/85 , de 2 d’abril i 43,
44 i 45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, 54 de la llei 8/1987 de 15
d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
1.- Efectuar les següents delegacions, respecte de serveis municipals que
s’especifiquen, a favor dels regidors que a continuació s’indica:
Servei Municipal: BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA, SANITAT i ESPORTS
Regidora delegada: Sra. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA

BENESTAR SOCIAL, FAMÍLIA, SANITAT I ESPORTS:
. Salut Pública
. Assistència Social
. 3a. edat
. Serveis Socials
. Seguiment i control d’abastament d’aigua potable
. Informació i relacions socials
. Patronat Municipal d’Avis
. Patronat Municipal d’Esports
. Campanyes periòdiques de desratització i desinfecció
. Higiene pública
. Instal.lacions esportives de tot tipus, camps de fútbol, poliesportiu,
informació relacionada amb les diferents entitats esportives
. Concursos, premis i altres celebracions en matèria d’esports.
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquests aspectes

Servei municipal: URBANISME
Regidor Delegat: Sr. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA

URBANISME:
. Llicències d’obres
. Llicències d’obertura d’establiments
. Instruments d’ordenació urbanística
. Activitats industrials
. Vivenda
. Patrimoni
. Expropiació
. Permuta
. Venda de béns
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

Servei municipal: FESTES, AGRICULTURA, RAMADERIA I XARXA VIÀRIA
RURAL

Regidor Delegat: Sr. FRANCISCO J. BISART BALTASAR
FESTES:
. Activitats culturals, recreatives, música, agrupacions
artístiques
. Festes locals, concursos i exposicions, premis literaris, trofeus
i altres activitats similars
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea

XARXA VIÀRIA RURAL:
. Inspecció i vigilància camins rurals
. Planificació, projecció, construcció, conservació,
explotació dels camins.
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

ús

AGRICULTURA I RAMADERIA:
. Activitats ramaderes i agràries
. Protecció i millora medi ambient
. Repoblació forestal
. Relacions amb els diversos grups ramaders
. Informació i relacions amb les diferents entitats agràries
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

Servei municipal: OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS
Regidor Delegat: Sr. JOSEP GÒDIA VISA
SERVEIS PÚBLICS:
. Aigües potables i clavegueram
. Places i jardins
. Escorxador i mercat
. Cementiri
. Recollida d’escombraries
. Neteja viària
. Transport públic

i

. Enllumenat públic
. Personal de servei
. Piscines
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

Servei municipal: ENSENYAMENT I CULTURA
Regidora Delegada: Sra. MONTSERRAT TORRES MASSOT
ENSENYAMENT:
. Guarderies
. Escoles Bressol municipals
. Centres i institucions d’ensenyament i els seus serveis complementaris
. Ajuts i foment de l’ensenyament
. Activitats relacionades amb aquesta àrea

CULTURA:
. Activitats culturals, recreatives, música, agrupacions artístiques
. Foment de les tradicions catalanes
. Gestió del Centre Cultural d’Almacelles “El Casal”
. Concursos i exposicions, premis literaris, trofeus, altres celebracions
culturals
. Informació relacionada amb diferents entitats culturals
. Transferències a entitats que col.laboren pel foment d’aquestes activitats
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

Servei municipal: NOVES TECNOLOGIES I JOVENTUT
Regidor Delegat: Sr. JOAN MOLET TORRES
NOVES TECNOLOGIES:
. Foment de noves tecnologies en tots els estaments de la població
. Facilitar la instal·lació i incorporació de nous instruments que facilitin la
posada en marxa d’aquestes noves tecnologies

. Familiaritzar i facilitar l’accés a Internet de tots els almacellencs
. Posar al dia la pàgina d’Internet local
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea

JOVENTUT:
. Oficina d’Informació Juvenil “El Cau”
. Informació i coordinació amb els diferents grups juvenils
. Concursos, premis, conferències, cursos i altres celebracions en matèria
de joventut
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrea

Servei municipal: COMERÇ, INDÚSTRIA I FIRES
Regidor Delegat: Sr. IGNASI COMELLA PEIRÓ
COMERÇ I INDÚSTRIA:
. Foment de l’associonisme comercial
. Foment d’activitats, actes i mesures que fortifiquin el teixit industrial i
comercial de la vila
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea

FIRES:
. Promoció i consolidació de la Fira d’Almacelles (FIDAL)
. Promoció i consolidació de la fira de vehicles Mostrauto
. Promoció i consolidació de la fira del Mercat de la Rebaixa
. Promoció i consolidació de la Fira del Gos Caçador
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrea

Servei municipal: HISENDA I RECURSOS HUMANS
Regidor Delegat: Sr. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
HISENDA I RECURSOS HUMANS:

. Pressupost i execució de crèdits
. Modificacions de crèdits
. Subvencions
. Inversions
. Recaptació
. Liquidació pressupost
. Contractació personal laboral de l’Ajuntament
. Creació noves places laborals a l’Ajuntament
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrea

Servei Municipal: ASSUMPTES RELACIONATS AMB EL NUCLI DE LA
SAIRA
Regidora delegada: Sra. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA

NUCLI AGREGAT DE LA SAIRA:
. Tota mena d’estudis i propostes en relació al nucli agregat de la Saira, per
tal d’atendre els interessos i serveis dels seus vilatans en aquesta porció
del territori.

2.- Les delegacions efectuades abarcaran les facultats de direcció, organització
interna i gestió dels corresponents serveis, amb exclussió de la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
3.- Notificar la present resolució a les persones designades amb la finalitat que
efectuin, si fa el cas, l’acceptació dels esmentats càrrecs.
4.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es
celebri.
5.- Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de
la present resolució.”

Decret de l’Alcaldia 71/03 relatiu a les competències i atribucions que tindran
les Comissions de Govern i que diu:

“DECRET NÚM. 71/03
Després de les eleccions locals del dia 25 de maig de 2003 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 14 de juny de 2003.
DELEGANT ATRIBUCIONS
De conformitat amb l’article 21-2 de la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local de 2 d’abril de 1985, i article 51 de la llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i
de Règim Local de Catalunya, tinc a bé delegar en la Comissió de Govern les
següents atribucions:
a) Concessió de llicències d’obres majors.
b) Concessió de llicències per establiments sotmesos al Reglament
d’Espectacles Públics.
c) Declaració de ruina d’immobles.
d) Execució d’obres per mantenir l’ornament, i salubritat d’immobles particulars.
e) Resolució expedients infraccions de disciplina urbanística.
f) Aprovació certificacions d’obres.
g) Recepció definitiva d’obres.
h) Autorització ocupació del domini públic afectat a l’ús públic de quioscs,
taules i similars.
i) Autorització de la utilització temporal de béns municipals.
j) La contractació i concessió d’obres, serveis i subministres, assenyalats a
l’article 21.1.1) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i les que tinguin una durada no

superior a un any o no exigeixin crèdits superiors al consignat en el pressupost
anual, que excedeixin de la quantia prevista en aquest article.
k) Emissió d’informes en expedients d’indústries subjectes al Reglament
d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
l) Aprovació matrícules de contribuients per diferents impostos i taxes
municipals, així com les altes i baixes en els mateixos i resolució de
reclamacions per errors materials, aritmètics o de fet.
ll) Reconeixement i liquidació d’obligacions derivades dels compromisos de
despeses legalment adquirits.
m) Concerts de caràcter fiscal.
n) Aprovació liquidació del Pressupost Ordinari.
o) Actualització renda d’immobles arrendats per l’Ajuntament a particulars.
p) Concessió de subvencions la consignació de les quals figuri en el
Pressupost.
q) Declaració de situacions administratives de funcionaris i personal laboral
fixe, excepte separació del servei.
r) Concessió fraccionament de pagament de liquidacions practicades per
impostos o taxes als contribuents.
s) Aprovació concursos i campanyes de caràcter cultural, esportiu, joventut,
tercera edat i calendari escolar.
t) Contractació personal laboral de durada determinada per executar treballs
que no puguin ésser atesos per personal laboral fixe, d’acord amb els
procediments de selecció determinats, en el seu cas, en les bases aprovades
pel Ple.
Malgrat això, aquesta Alcaldia podrà resoldre sobre qualsevol assumpte
comprès en les delegacions decretades, sempre que els estimi procedents.”

Decret de l’Alcaldia 72/03 relatiu a la delegació de les atribucions de convocar i
presidir les sessions dels diferents òrgans municipals i que diu:

“DECRET NÚM. 72/03
Després de les eleccions locals del dia 25 de maig de 2003 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 14 de juny de 2003.
De conformitat amb l’establert en els articles 51.c, 51.3, 54.1 de la llei 8/1987
de 15 d’abril municipal i de règim local de Catalunya que estableix la possibilitat
de l’Alcaldia de delegar les atribucions de convocar i presidir les sessions dels
diferents organs municipals les sessions del Ple i de la Comissió de Govern
RESOLC,
Primer: Delegar la Presidència de la Comissió de Comptes en el següent
membre de la Comissió de Govern:
Sr. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
Segon: Donar trasllat del present decret al Sr. Josep R. Olivart Vilaseca als
efectes oportuns.”
L’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors presents en la sessió
plenària.

11.- Ratificació dels decrets 73/03, 74/03 i 75/03, sobre
nomenament de Tresorers dels Organismes Autònoms
"DECRET NÚM. 73/03
SOBRE NOMENAMENT DE TRESORER DEL PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS
Atès el que disposa l'article 61 del RD 500/90 de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les

hisendes locals, que estableix que l'ordenació del pagament és l'acte mitjançant
el qual l'ordenador de pagament expedeix la corresponent ordre de pagament
contra la Tresoreria de l'entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d'aquesta
funció de tresoreria, com encarregat de realitzar els pagaments, a més de les
altres funciones que recull l'article 177 de la llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès el que disposa l'article 8è. del capítol II dels Estatuts del Patronat
Municipal d'Esports, sobre el Tresorer que serà l'Interventor o funcionari que
delegui.
Atès que el secretari de l'Ajuntament, du a terme les funcions d'Interventor, i
davant la impossibilitat de què la funció sigui atribuïda a un funcionari i la
urgència de la designació de Tresorer
RESOLC,
Primer: Nomenar Tresorer del Patronat Municipal d'Esports al regidor Sr.
Josep Ramon Olivart Vilaseca.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidor designat, llevat que la Corporació acordés el
contrari en qualsevol moment.
Tercer: En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de
la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que es celebri”.

"DECRET NÚM. 74/03
SOBRE NOMENAMENT DE TRESORER DEL PATRONAT MUNICIPAL
D'AVIS

Atès el que disposa l'article 61 del RD 500/90 de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les
hisendes locals, que estableix que l'ordenació del pagament és l'acte mitjançant
el qual l'ordenador de pagament expedeix la corresponent ordre de pagament
contra la Tresoreria de l'entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d'aquesta
funció de tresoreria, com encarregat de realitzar els pagaments, a més de les
altres funcions que recull l'article 177 de la llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès el que disposa l'article 17è. del capítol IV dels Estatuts del Patronat
Municipal d'Avis, sobre el Tresorer que serà designat entre els membres de la
Comissió de Govern
RESOLC,
Primer: Nomenar Tresorer del Patronat Municipal d'Avis al regidor Sr. Josep
Ramon Olivart Vilaseca.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidor designat, llevat que la Corporació acordés el
contrari en qualsevol moment.
Tercer: En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de
la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que es celebri”.

"DECRET NÚM. 75/03
SOBRE NOMENAMENT DE TRESORER DEL PATRONAT DE L’INDESAL
Atès el que disposa l'article 61 del RD 500/90 de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les
hisendes locals, que estableix que l'ordenació del pagament és l'acte mitjançant
el qual l'ordenador de pagament expedeix la corresponent ordre de pagament
contra la Tresoreria de l'entitat.

Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d'aquesta
funció de tresoreria, com encarregat de realitzar els pagaments, a més de les
altres funciones que recull l'article 177 de la llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès el que disposen els estatuts del Patronat Indesal sobre el nomenament del
Tresorer i considerant que la Secretaria de l’Ajuntament du a terme les funcions
d'Interventor, i davant la impossibilitat de què la funció sigui atribuïda a un
funcionari i la urgència de la designació de Tresorer
RESOLC,
Primer: Nomenar Tresorer del Patronat de l’Indesal al regidor Sr. Josep Ramon
Olivart Vilaseca.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidor designat, llevat que la Corporació acordés el
contrari en qualsevol moment.
Tercer: En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de
la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que es celebri”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 9 representants dels
grups de CiU, ERC, AIA i IPA-EPM, i 4 abstencions dels regidors del PSC.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,30 hores del
migdia.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

