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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Extraordinari 
Data:           27/06/2019 19:00:00 
Lloc:             Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
FRANCESC BONET NIETO 
Regidors 
ANNA MONTES CABOT 
JORDI ORRIOLS VILARÓ 
ANNA VIURA RODILLA 
MANEL IMEDIO BERNARDO 
MARTA DOMINGUEZ GASCO 
JORDI CARRERAS ARISA 
MONICA PONS VILASECA 
POL GUERRA IMEDIO 
RAMON VILAGELIU I RELATS 
CRISTINA GALLEGO I CABANAS 
SUSANA BARROSO VALVERDE 
ABRAHAM REQUENA RUIZ 
 
Excusen la seva assistència 
Cap 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
 

 
A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el 

dia 27 de juny de 2019, a les 19:00 h es van reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària 
accidental, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Extraordinari, en primera 
convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
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Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1. Aprovació de l’acta anterior Extraordinari 15/06/2019 
 
2. Acord sobre periodicicitat de les sessions de Ple 
 
3. Constitució dels grups municipals 
 
4. Creació i composició de les comissions informatives permanents 
 
5. Coneixement de les resolucions de l'alcalde en matèria de nomenaments i 
delegacions 
 
6. Acord sobre periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local 
 
7. Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats i d'altres 
 
8. Establiment de les retribucions dels regidors/es i dels grups municipals 
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1.-. PLE2019/5 Extraordinari 15/06/2019 
 
El regidor Ramon Vilageliu fa constar l’errada de transcripció en relació als vots a 
l’elecció d’alcalde de la candidata Susana Barroso, la secretària pren nota i després 
de modificar l’errada, l’acta queda aprovada per unanimitat.    
 
 
2.- Acord sobre periodicicitat de les sessions de Ple    
 
L’Alcaldia, atès allò que disposen l’art. 98 a 100 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, en relació amb les disposicions concordants del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així 
com l’article 25.2 del Reglament Orgànic Municipal, proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Determinar que el  Ple de l’Ajuntament celebrarà sessions ordinàries el 
darrer dijous de cada mes (llevat del mes d’agost) a les 19 hores, cada dos mesos, 
en els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, i s’assenyala la 
primera sessió ordinària pel dia 18 de juliol de 2019 
 
Segon.- Permetre que l’Alcaldia pugui variar puntualment el dia de celebració, 
respectant-ne la periodicitat, quan hi concorrin causes justificades, prèvia consulta, 
si s’escau, al portaveus dels grups municipals.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
3.- Constitució dels grups municipals    
 
L’alcalde dóna compte al Ple, que han formalitzat la seva constitució com a grups 
municipals i nomenat els seus portaveus, els següents:  
 
GRUP MUNICIPAL     PORTAVEU 
 
Grup POBLE UNIT             Sra. Anna Montes Cabot 
 
Grup d’Independents- ERC     Sr. Ramon Vilageliu Relats 
 
Grup CIUDADANOS DE SANTA  
EULÀLIA DE RONÇANA   Sra Susana Barroso Valverde 
 
Grup SER-Candidatura de Progrés   Sr. Abraham Requena Ruiz 
 
 
4. Creació i composició de les comissions informatives permanents    
 
L’Alcaldia, d’acord amb els articles 60 i 100 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i l’article 38 i següents del Reglament Orgànic Municipal, 
proposa al Ple l’adopció dels següents  
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ACORDS: 
 
Primer.- Constituir les següents comissions Informatives Permanents que es 
detallen a continuació, ambdues presidides per l’Alcalde. 
 

- Comissió Informativa del Ple 
Li correspon examinar i dictaminar, de forma preceptiva i no vinculant, els 
assumptes que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple, i estarà integrada per 
l’Alcalde i un representant de cada grup municipal designat per aquest, amb 
vot ponderat en funció del nombre de regidors/es integrats a cada grup.  
Es podran designar suplents dels membres titulars, d’entre la resta de 
regidors del grup. Podran assistir a la comissió amb veu però sense vot els 
regidors delegats titulars d’encàrrecs específics de gestió. 
 

- Comissió Especial de Comptes 
Li correspon l’examen, estudi i informe dels comptes anuals, i estarà 
integrada per l’Alcalde i un representant de cadascun dels grups Municipals, 
amb vot ponderat en funció del nombre de regidors/es integrats a cada grup.  

 
 
Segon.- La Comissió Informativa celebrarà sessió ordinària amb una periodicitat 
bimensual, i en tot cas, abans de cada ple a celebrar per la Corporació i serà 
convocada amb antelació suficient per poder dictaminar els assumptes que s’hagin 
de sotmetre al Ple. 
 
Tercer.- Els membres que formen part de les comissions permanents són els 
següents:  
 
A) COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 
 
President: L’alcalde, Francesc Bonet Nieto  
 
Vocals:  
 
a) Per part del Grup Municipal de Poble Unit: Sra. Anna Montes Cabot 
 
b) Per part del Grup Municipal de Independents-ERC: Sr. Ramon Vilageliu Relats 
 
c) Per part del Grup Municipal Ciudadanos : Sra. Susana Barroso Valverde 
 
d) Per part del Grup Polític SER-CP: Abraham Requena Ruiz 
 
 
B) COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
President: L’alcalde, Francesc Bonet Nieto  
 
Vocals:  
 
a) Per part del Grup Municipal de Poble Unit: Marta Dominguez Gasco 
 
b) Per part del Grup Municipal de Independents-ERC: Cristina Gallego Cabanas 
 
c) Per part del Grup Polític de Ciudadanos : Susana Barrosso Valverde 
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e) Per part del Grup Polític SER-CP: Abraham Requena Ruiz 
 
 
5.- Coneixement de les resolucions de l'alcalde en matèria de nomenaments 
i delegacions    
 
L’alcalde dóna compte al ple de les següents resolucions en materia de 
nomenaments i delegacions dictades en data 17 de juny de 2019. 
 
Resolució d'Alcaldia sobre delegacions  núm. 197/2019 
 
Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig de 2019 i constituïda la 
Corporació en sessió extraordinària el dia 15 de juny de 2019. 
 
De conformitat amb el que disposa l'art. 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; i 43, 44 
i 45 RD 2568/1986, de 28 de novembre, 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Efectuar les següents delegacions, respecte de les àrees i serveis 
municipals que s'especifiquen,  a favor dels regidors/es que a continuació 
s'indiquen: 

- BENESTAR SOCIAL, POLÍTIQUES DE GÈNERE I CULTURA, a la Regidora Sra. 
Anna Maria Montes Cabot 

 
- MEDI AMBIENT I RECURSOS HUMANS, al Regidor Sr. Jordi Orriols Vilaró 

 
- ATENCIÓ CIUTADÀ I EDUCACIÓ, a la regidora Sra. Anna Viura Rodilla   

 
- PROMOCIÓ ECONÒMICA I FESTES, al regidor Sr. Manel Imedio Bernardo 

 
- ECONOMIA, PARTICIPACIÓ I BARRIS, a la regidora Marta Dominguez Gasco 

 
- MOBILITAT, HABITATGE I PLANEJAMENT, al regidor Sr. Jordi Carreras Arisa 

 
- SALUT I GENT GRAN, a la regidora Mònica Pons Vilaseca 

 
- JOVENTUT, ESPORTS, COMUNICACIÓ i TRANSPARÈNCIA, al regidor Sr. Pol  

Guerra Imedio 
 

SEGON.- L’Alcalde mantindrà les Àrees d’ALCALDIA, GOVERNACIÓ, URBANISME I 
OBRES I SERVEIS. 
 
TECER.- Les delegacions efectuades abarcaran les facultats de (direcció, 
organització interna i gestió dels corresponents serveis) amb exclusió de la facultat 
de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
 
QUART.- Notificar la present resolució a les persones designades a fi de que 
procedeixin, si escau, a l'acceptació de tals càrrecs. 
  
CINQUÈ.- Remetre anunci de les referides delegacions per a la seva inserció en el 
BOP i publicar-les igualment al Tauler d'Anuncis Municipal. 
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SISÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se 
celebri 
 
SETÈ.- Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de la 
present resolució. 
 
 
Resolució d'Alcaldia sobre nomenament de Tinences d'Alcaldia  núm. 
196/2019 
 
Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig de 2019 i constituïda la 
Corporació en sessió extraordinària el dia 15 de juny de 2019. 
_ 
De conformitat amb el que disposa l'art. 21.2 i 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 d'abril; 
art. 22 del RDLeg 781/1986, de 18 d'abril i art. 46 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, 
_ 
RESOLC 
_ 
PRIMER.- Nomenar com a titulars de les Tinències d'Alcaldia els següents regidors: 
_ 
1ª Tinença d'Alcaldia: Sr. Jordi Orriols Vilaró      
2ª Tinença d'Alcaldia: Sr. Manel Imedio Bernardo 
3ª Tinença d'Alcaldia: Sra. Marta Dominguez Gasco 
4a Tinença d’Alcaldia: Sr.Jordi Carreras Arisa 
  
SEGON.- Correspondrà als nomenats substituir, pel seu ordre de nomenament a 
aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions en els supòsits legalment 
previstos. 
_ 
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones designades a fi de que 
representen en el seu cas l'acceptació de tals càrrecs. 
_ _ 
QUARTA.- Remetre anunci dels esmentats nomenaments per a la seva inserció al 
BOP i publicar-los igualment al Tauler d'Anuncis municipal. 
 _ 
CINQUÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se 
celebri. 
_ 
SISÈ.- Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia  següent a la data de 
la present resolució. 

_ 
Resolució d'Alcaldia sobre nomenaments de membres de Junta de Govern 
Local núm. 198/2019 
_ 
 Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig de 2019 i constituïda la 
Corporació en sessió extraordinària el dia 15 de juny de 2019. 
_ 
De conformitat amb el que disposa l'art. 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; 
art. 22 RDLeg 781/1986, de 18 d'abril i art. 46 RD 2568/1986, de 28 de novembre, 
_ _ 
RESOLC 
 _ 
PRIMER.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els següents regidors: 
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_ 
Sr.   Jordi Orriols Vilaró 
Sr.   Manel Imedio Bernardo 
Sra. Marta Dominguez Gasco 
Sr.   Jordi Carreras Arisa 
 
SEGON.- Correspondrà a la Junta de Govern Local, així integrada, i sota la 
presidència d'aquesta Alcaldia, l'assistència permanent a la mateixa en l'exercici de 
les seves atribucions, així com aquelles que li delegui qualsevol òrgan municipal o 
expressament li atribueixin les lleis. 
_ 
  
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones designades a fi de que prestin 
en el seu cas l'acceptació de tals càrrecs. 
QUART.- Remetre anunci dels esmentats nomenaments per a la seva inserció al BOP 
i publicar-los igualment al Tauler d'Anuncis municipal. 
_  
CINQUÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se 
celebri. 
_ 
 SISÈ.- Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent a la data de 
la present resolució. 
 
 
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA         206/2019                             
 

Atès que en data 15 de juny de 2019 ha quedat constituïda la corporació municipal 
que ha sorgit de les passades eleccions del 26 de maig.  

Amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió i atès allò que disposen 
l’article 53 i 54 del Text Refós de la llei Municipal de Catalunya i 43, 44 i 52 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

RESOLC: 

Primer.- Deixar sense efectes el Decret de l’Alcaldia  núm. 331/2015 de 
delegació de competències en la Junta de Govern Local.  

Segon.-  Delegar en la Junta de Govern Local les següents competències i 
atribucions: 

a) Assistència permanent a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions 
 

b) Les que es deleguen en forma expressa en aquest acte i que tot seguit es 
detallen: 

 

1. Autoritzacions i disposicions de despesa dins els límits de les 
competències de l’Alcalde. 

2. Contractacions i concessions quan el seu import no superi el 10 per cent 
dels recursos ordinaris del pressupost. 

3. Aprovació projectes d’obra i d’urbanització quan l’alcalde sigui competent 
per a la seva contractació o concessió.  

4. Aprovació de plecs de clàusules de licitacions de contractes d’obres, béns 
i serveis, que estiguin dins dels límits de les competències de l’Alcalde. 

5. Adquisició de béns i drets i alienació del patrimoni quan el seu import no 
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost. 
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6. Reconeixement d’obligacions i aprovació de factures i certificacions 
d’obres. 

7. Atorgament, denegació, pròrroga i caducitat de llicències d’obres, de 
parcel·lació urbanística i declaració d’innecessarietat, d’activitats, 
d’ocupació de la via pública i anàlogues, i l’aprovació de les liquidacions 
tributàries corresponents, sempre que no siguin de la competència del 
Ple. 

8. Atorgament, denegació i revocació de llicències ambientals, i 
d’espectacles públics i activitats recreatives, així com els requeriments 
d’adopció de noves mesures correctores. 

9. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública, d'acord amb el Pressupost i la 
Plantilla aprovats pel Ple i aprovació bases de les proves de selecció de 
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball. 

 
Tercer.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri i publicar-ho al 
Butlletí Oficial de la Província. 

 
6. Acord sobre periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local    
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent: 
 
ACORD:  
 
Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia de data 20 de juny de 2019, que 
transcrit literalment diu el següent:  
 
“Atès que per decret d’Alcaldia de data 17 de juny de 2019 han estat nomenats els 
regidors que han de formar part de la Junta de Govern Local,  
 
Atès allò establert a l’article 35 del Reglament Orgànic Municipal, al 54 de la Llei 
Municipal de Règim Local i als 112 i 113 del Reglament Orgànic de Funcionament 
 
RESOLC 

Primer.- Determinar que la Junta de Govern Local celebrarà sessions ordinàries amb 
una periodicitat setmanal, els dijous a les 18:30 hores, sense perjudici que l’Alcaldia 
pugui puntualment variar el dia i hora, quan hi concorrin causes justificades, o que 
pugui no convocar-la durant el mes d’agost. 

Segon.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se 
celebri.” 

 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
7. Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats i 
d'altres    
 
 
Nomenats en un punt anterior de l’ordre del dia els representants en les comissions 
permanents creades, l’Alcalde fa saber els representants que els grups municipals 
han designat en altres òrgans:  
 
 

1. Consell Escolar Municipal: Sra. Anna Viura Rodilla , Sr. Ramon Vilageliu 
Relats, Sra Susana Barrosos Valverde, Sr. Abraham Requena Ruiz,. 
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2. Comissió Vialitat i Nomenclàtor: Sr. Francesc Bonet Nieto, Sr.Ramon 

Vilageliu Relats, Sra Susana Barrosos Valverde, Sr. Abraham Requena Ruiz 
 

3. Comissió Municipal: 
 

La Comissió Municipal, tractarà sobre els assumptes que siguin competència 
de la Junta de Govern Local.  
La Comissió Municipal serà integrada per l’alcalde o regidor/a en qui delegui, 
que la presidirà, pels regidors membres de la Junta de Govern Local, que 
tindran veu i vot, i per un regidor/a designat per cada un dels grups 
municipals que no formin part del govern, que tindran veu, sense vot.  
Aquesta es reunirà prèviament a la celebració de la sessió de la Junta de 
Govern Local. 
Representants dels grups municipals que no formen part del govern: 
Sr.Ramon Vilageliu Relats, Sra Susana Barrosos Valverde, Sr. Abraham 
Requena Ruiz 
 
 

4. Consell Nacional: Manel Imedio, Pere Cabot,  Alberto López, Abraham 
Requena 

 
 
5. Consell Social: Anna Montes, Teresa Cortés Uñó, Alberto López, Carmen 

Pérez Teruelo 
 
 

6. Consell de Barris: Marta Dominguez, Cristina Gallego, Alberto López, 
Abraham Requena 
 
 

7. Consell de Medi Ambient: Jordi Orriols, Arnau Queralt, Alberto López, 
Abraham Requena 
 
 

De manera extraordinària, un altre membre del grup municipal podrà substituir el 
titular designat.  
 
 
ORGANISMES AUTÒNOMS: 
 
- Junta de Govern de l’Organisme Autònom Local SET-Comunicació:   
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Nomenar president de la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Local 
SET- Comunicació, el Sr. Francesc Bonet Nieto, Alcalde de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Nomenar vocals de l’organisme autònom els Srs/es següents:  

 
- Sr. Pol Guerra, en representació del grup municipal de Poble Unit 
- Sr. Ramon Vilageliu Relats, en representació del grup municipal de I-ERC 
- Sr. Susana Barroso Valverde, en representació del grup municipal de 

ciudadanos 
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- Sr. Abraham Requena Ruiz, en representació del grup municipal de ser-cp 
- Un vocal a designar, en representació de l’Associació Cultural Canal Set. 
- Un vocal a designar en representació d’altres associacions culturals del poble 
- Un vocal a designar, en representació d’associacions de veïns del municipi 

 
 
REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN ALTRES ÒRGANS 
 
L’Alcalde proposa que el Ple acordi nomenar els següents representants en els 
òrgans dels quals en forma part: 
 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental: Sr. Jordi Orriols Vilaró      
Junta Local de Seguretat: Sr. Francesc Bonet Nieto   
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs: Sr. Jordi Orriols Vilaró              
Consells Escolars: IES Vall del Tenes, Escola bressol Municipal, Escola de Primària La 
Sagrera, Escola de Primària Ronçana: Anna Viura Rodilla   
Consorci Localret: Sr. Jordi Orriols Vilaró    
 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: Sr. Francesc Bonet Nieto      
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes: Sr. Francesc Bonet Nieto, Sra 
Anna Montes, Sr. Ramon Vilageliu Relats                                                                                      
Agrupació de Defensa Forestal “L’Alzina”: Sr. Jordi Orriols Vilaró       
Associació Catalana de Municipis: Sr. Francesc Bonet Nieto   
Federació de Municipis de Catalunya: Sr.  Francesc Bonet Nieto  
Consorci de Turisme: Sr. Manel Imedio Bernardo 
Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental: Sr. Monica Pons Vilaseca  
AMI: Manel Imedio 
AMTU: Jordi Carreras Arisa 
Xarxa Local de Consum: Manel Imedio 
Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta: Jordi Orriols Vilaró 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
8. Establiment de les retribucions dels regidors/es i dels grups municipals    
 
Constituït el nou Ajuntament, com a conseqüència de les eleccions municipals 
celebrades el passat dia 26 de maig, i acordat el cartipàs municipal resulta necessari 
procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres d’aquesta Corporació. 
 
D’acord amb allò que disposa els articles 75 de la Llei 7/1985 de bases de Règim 
Local i 166 del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya, en matèria de 
retribucions i d’indemnitzacions i dietes derivades de l’exercici de les funcions de 
regidor i dels grups municipals,  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Fixar el règim de retribucions per l’Alcalde, que exerceix el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva, amb un import brut anual de 47.759,30 euros pagadors en 
catorze mensualitats, assumint la Corporació el pagament de la quota empresarial 
de la Seguretat Social. 
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Segon.- Fixar el règim de retribucions pels regidors  Anna Montes Cabot, Anna Viura 
Rodilla, Monica Pons Vilaseca i Pol Guerra Imedio, que exerceixen el seu càrrec amb 
dedicació parcial d’un 23%, amb un import brut anual de 10.984,64 euros 
 
Tercer.- Establir les quanties següents en concepte d’indemnitzacions i dietes als 
regidors,  
 
- 80 euros per assistència a sessions ordinàries del Ple  
- 55 euros per assistència a sessions extraordinàries del Ple 
- 30 euros per assistència a la Comissió Informativa i a la Comissió Especial de 

Comptes  
- 225 euros per assistència a les sessions de Junta de Govern Local 
 
Quart.- Establir les retribucions als grups municipals, que serà la suma del fix per 
grup i el variable segons nombre de regidors del grup. La retribució serà mensual. 
 
Fix per grup: 130 euros 
Variable per regidor: 110 euros  

Cinquè.- Aquests acords tindran eficàcia des de la seva aprovació, amb efectes 
retroactius des de l’inici de legislatura el passat 15 de juny.  

Intervencions:  

El Regidor Abrahan Requena, celebra  el canvi que s’ha produït pel que fa a les 
retribucions dels regidors de govern que tenen dedicació parcial, ja que creu que 
han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social, comenta que votarà a favor, a 
l’haver-se corregit la discrepància en relació al mandat anterior. 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb la següent votació: 
 
A favor:  9 PU, 2 I-ERC,  1 SER-CP   
En contra: - 
Abstencions: 1 CS 
 
 
I a 2/4 de 8 del vespre,  es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, 
la secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 
 
L’Alcalde       Lurdes Gimeno Maspons  
Francesc Bonet Nieto 


