ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Extraordinari
09/05/2019 19:30:00
Sala de Plens de l'Ajuntament

Assisteixen
Alcalde
FRANCESC BONET NIETO
Regidors
JORDI ORRIOLS VILARÓ
ANNA Mª MONTES CABOT
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA
ANNA VIURA RODILLA
RAMON VILAGELIU RELATS
ANGEL EXOJO LOZANO
PERE CABOT BARBANY
CRISTINA GALLEGO CABANAS
ESTEVE AYMA PEDROLA
FRANCESC MONTES CASAS
ABRAHAM REQUENA RUIZ
ELVIRA MAS POBLADOR
Excusen la seva assistència
Cap
Secretària accidental
Lurdes Gimeno Maspons
Interventor accidental
Bernat Calpe Palma
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A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el
dia 9 de maig de 2019, a les 19:30h 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.

Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el
següent
ORDRE DEL DIA:

ORDRE DEL DIA :
1.- Aprovació de l’acta PLE2018/6 Extraordinari 25/10/2018
2.- Modificació de crèdit 6/2019: Crèdit Extraordinari Protecció civil
3.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Santa Eulàlia de Ronçana
4.- Aprovació modificació plantilla personal de l'ajuntament
5.- Aprovació definitiva del Text Refós Pla Especial del catàleg de masies i cases
rurals en sòl no urbanitzable de Santa Eulàlia de Ronçana
6.- Aprovació normes de funcionament i organització del centre (NOFC) de l'Escola
Bressol Municipal l'Alzina
7.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes de Santa
Eulàlia de Ronçana i Canovelles
8.-. Aprovació modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Vall del Tenes
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1.- Aprovació de l’acta PLE2018/6 Extraordinari 25/10/2018
L’alcalde comenta que l’aprovació d’aquesta acta esportarà a aprovació en la
propera sessió que es celebri.
2. Modificació de crèdit 6/2019: Crèdit Extraordinari Protecció civil
La modificació de crèdit número 6/2019 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana implica un crèdit extraordinari per crear una aplicació
pressupostària no existent l’exercici 2019 per contribuir des de l’ajuntament al
funcionament de la nova entitat “Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa
Eulàlia de Ronçana AVPC SER” creada per realitzar les tasques de protecció civil al
municipi.
Vista la memòria d’alcaldia de data 2 de maig de 2019.
Vist l’informe d’Intervenció de data 2 de maig de 2019.
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171 i següents del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les
bases d’execució del pressupost per a l’any 2016.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 6/2019 de crèdit extraordinari per crear
una aplicació pressupostària en el pressupost de despeses per reconèixer una
despesa no prevista inicialment al pressupost de l’entitat i que no pot esperar a ser
reconeguda l’exercici següent.
En concret, la despesa que caldrà aplicar en la present modificació és la subvenció
per contribuir des de l’ajuntament al funcionament de la nova entitat “Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Santa Eulàlia de Ronçana AVPC SER” creada per
realitzar les tasques de protecció civil al municipi.
La modificació serà la següent:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6 - 2019
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Despeses en augment
Consignació
Consignació
Inicial
Modificació Final

Aplicació

Concepte

1-134489001

SUBVENCIÓ
ASSOCIACIÓ
VOLUNTARIS PROTECCIÓ CIVIL
STA EULÀLIA – AVPC SER
0,00

1.000,00

1.000,00
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Total increment

1.000,00

Finançament
Aplicació

Concepte

Consignació
Consignació
Actual
Modificació Final

1-920227080

SERVEIS DE RECAPTACIÓ

89.876,70

Total increment

-1.000,00

88.876,70

-1.000,00

Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant
quinze dies hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es
presenti cap al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord
ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD
500/1990.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica.
Intervencions:
L’alcalde explica que aquesta modificació de crèdit es necessària per tal de
col·laborar amb al funcionament de la nova entitat “Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Santa Eulàlia de Ronçana AVPC SER” creada per realitzar les
tasques de protecció civil al municipi.
El Sr. Abraham Requena manifesta que la creació d’aquesta Associació és un
instrument molt necessari, que la seva activitat de suport és molt important i
agraeix la iniciativa d’aquest projecte. Recalca també la feina proactiva del paper
dels voluntaris que hi dediquen moltes hores.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat
3.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Santa Eulàlia de Ronçana
Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ostenta la titularitat municipal
en matèria de protecció civil dins del terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.
Atès que l’exercici d’aquestes competències pot portar-se a terme fonamentalment
mitjançant les actuacions dels serveis municipals i altres serveis públics existents.
Atès que la Llei 4/1997 de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya possibilita la
participació ciutadana de forma regular en les tasques de protecció civil mitjançant
les associacions de voluntaris que tenen com a finalitat social la col·laboració
desinteressada en tasques de protecció civil dins una localitat.
Atès que en data 8 de març de 2019 es va registrar al departament de justícia de la
generalitat l’Associació de voluntaris de protecció civil AVPC-SER amb número
65196-1/1.
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Atès que l’article 55.2 de la Llei 4/1997, preveu que en cada municipi hi hagi
únicament una associació de voluntaris/es de protecció civil. A aquests efectes
correspon a l’Ajuntament determinar l’associació que ha de quedar vinculada
funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil.
Atès que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Santa Eulàlia de Ronçana és
una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia que ha estat
creada de conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions de la
Generalitat de Catalunya i està fonamentada en la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya i regulada en el Decret 27/2001, de 23 de gener,
d’aprovació del reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de
Catalunya.
Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració en matèria de Protecció Civil entre
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i l’Associació de voluntaris de Protecció
Civil de Santa Eulàlia de Ronçana amb el número d’inscripció 65196-1/1.
Segon.- Autoritzar, Disposar, Reconèixer l’Obligació per import de 1.000 euros i
efectuar el pagament per import de 879,80 euros (d’acord amb el punt 18 del
conveni) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1-134-489001 Subvenció Associació
de Voluntaris Protecció Civil Sta Eulàlia (AVPC SER), un cop la Modificació de Crèdit
6/2019 esdevingui aprovada definitivament.
Tercer.- Aprovar el reconeixement per part de l’Ajuntament de l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Santa Eulàlia de Ronçana com a única vinculada al
municipi.
Quart.- Donar trasllat del present acord al President de l’Associació de Voluntaris de
Santa Eulàlia de Ronçana conjuntament amb el certificat del present acord plenari
als efectes que procedeixi a la inscripció de l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil a la Direcció General de Protecció Civil.
Intervencions:
L’alcalde destaca la bona feina feta per part de l’Associació de Voluntaris de
protecció Civil de Santa Eulàlia.
El Sr. Ramon Vilageliu felicita als voluntaris de l’Associació per aquesta iniciativa
desinteressada en tasques de protecció civil al municipi.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat
4. Aprovació modificació plantilla personal de l'ajuntament
Atès que actualment existeix una plaça vacant d’oficial 2ª, a la plantilla de personal
laboral de l’ajuntament aprovada pel ple de 31 de gener de 2019
Examinada la conveniència de modificar la plantilla de personal laboral de la brigada
municipal per adaptar-la a les noves necessitats del servei amb l’objectiu de donar
una resposta a la millora dels serveis existents.
Pàgina 5 de 12

Per tot l’esmentat, es creu convenient modificar la plantilla de personal laboral de la
brigada municipal de l’Ajuntament de Santa Eulàlia per a la seva adaptació a les
noves necessitats, reconvertint la plaça existent d’Oficial 2ª, a Peó de la brigada
municipal.
Vist l’informe favorable de secretaria i el dictamen favorable de la Comissió
Informativa del Ple,
Es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana, reconvertint la plaça existent d’Oficial 2ª del grup C2,
a la de Peó de la brigada municipal del grup AP.
Segon.- Exposar al públic l’esmentada modificació per un termini de 15 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al tauler d’anuncis de la web l’Ajuntament, als efectes de la presentació,
si s’escau, de les al·legacions que es considerin adients
Tercer.- Declarar que si durant el termini d’exposició pública no es presenten
al·legacions, l’aprovació de la plantilla es considerarà aprovada definitivament.
Intervencions:
L’alcalde explica la conveniència d’aquesta modificació de la plantilla per adaptar-la
a les noves necessitats del servei.
El regidor Abraham Requena comenta que aquesta modificació és important i
benvinguda, ja que això suposarà millorar i prestar més bons serveis al municipi.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat
5.- Aprovació del Text Refós Pla Especial del catàleg de masies i cases
rurals en sòl no urbanitzable de Santa Eulàlia de Ronçana
El ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de maig de 2016 va aprovar
inicialment el Pla especial urbanístic amb el catàleg de masies i cases rurals en sòl
no urbanitzable del terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana,
El ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 19 d’octubre de 2017 va aprovar
provisionalment, el PEU Catàleg de masies i cases rural en sòl no urbanitzable.
El 5 de febrer de 2018 amb número de registre d’entrada 819 es rep informe del
Departament de Territori i Sostenibilitat amb requeriments i esmenes del Pla
especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.
Per tal de continuar amb la tramitació de l’esmentat Pla, s’ha redactat el Text refós
del Pla especial urbanístic de Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
de Santa Eulàlia de Ronçana de conformitat amb les determinacions del Text refós
de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Atès que la redacció del Pla especial es fonamenta en criteris i estratègies que són
el resultat d’integrar les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
del Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) i les exigències normatives del
vigent Text refós de la Llei d’urbanisme.
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Atès que la documentació del Text refós del Pla especial ha incorporat els termes
conclusius de les reunions mantingudes a la seu del Departament de Territori i
Sostenibilitat indicades a l’apartat d’antecedents d’aquest informe i, d’una altra
banda, incorpora les prescripcions de l’Acord de la CTUB d’1 de febrer de 2018.
Atès que els ajustos introduïts entre el document aprovat provisionalment i la
redacció del text refós del pla especial urbanístic que es preveu sotmetre a
aprovació, no suposen canvis substancials pel que fa als criteris respecte
l’estructura general,
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal i el dictamen favorable de la
Comissió Informativa del Ple,
Es proposa al ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Text refós del Pla Especial Urbanístic de catàleg de masies i
cases rurals en sòl no urbanitzable de Santa Eulàlia de Ronçana,
Segon.- Trametre aquest document degudament diligenciat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, per a l’aprovació definitiva, si procedeix.
Intervencions:
L’alcalde explica que per tal de continuar amb la tramitació del catàleg de masies,
s’han incorporat ajustos entre el document aprovat provisionalment i la redacció del
text refós d’acord amb les indicacions de la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la
seva aprovació definitiva.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat
6.- Aprovació normes de funcionament i organització del centre (NOFC) de
l'Escola Bressol Municipal l'Alzina
Atès que en data 7 de març de 2019 l’Alcaldia va dictar decret d’inici de l’expedient
per a l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) de
l’escola bressol l’Alzina de Santa Eulàlia de Ronçana, i de creació de la comissió
d’estudi per a l’elaboració del nou reglament de l’escola bressol.
Atès que, reunida la comissió d’estudi, s’ha elaborat les normes d’organització i
funcionament del centre (NOFC) de l’escola bressol l’Alzina de Santa Eulàlia de
Ronçana de que ha de regir el funcionament de l’escola bressol.
Vista l’acta de la reunió de la Comissió d’estudi i l’acta del claustre de l’escola
bressol respecte l’aprovació de les NOFC
D’acord amb l’informe de Secretaria respecte la tramitació per l’aprovació d’un
reglament municipal.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) de
l’escola bressol l’Alzina de Santa Eulàlia de Ronçana, que s’incorpora com a annex al
present acord.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant
publicació al BOP i al tauler d’edictes de la corporació, perquè en aquest termini, els
qui hi estiguin interessats puguin presentar al·legacions i/o suggeriments. El
reglament estarà a les oficines municipals, en horari d’atenció al públic, a disposició
de qui el vulgui consultar.
Tercer.- Establir que en cas de no presentar-se cap al·legació, el reglament quedarà
aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord, i es publicarà íntegrament al
BOP de la província.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat
7.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes de
Santa Eulàlia de Ronçana i Canovelles
Per resolució de la Direcció General d’Administració Local de l’1 de febrer de 2018,
es va iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal amb els municipis
limítrofs, d’acord amb allò establert en article 28.1 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis,
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya,
modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre.
Efectuades diferents reunions de les comissions nomenades per cada ajuntament,
amb la intervenció dels representants nomenats per la Generalitat de Catalunya.
En data 6 de març de 2019, es va estendre i signar l’acta de conformitat de les
operacions de delimitació entre els termes municipals de Santa Eulàlia de Ronçana i
Canovelles
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’acta i la documentació complementària de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Santa Eulàlia de Ronçana i Canovelles
signada en data 6 de març de 2019
Segon.- Trametre aquest acord a la Secretaria d’Administracions Locals del
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat
8.- Aprovació modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Vall del
Tenes
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La Junta de la Mancomunitat, en sessió de data 30 d’abril de 2019, va adoptar els
acords següents:
“Antecedents
Primer: En sessió extraordinària de la Junta de la Mancomunitat de la Vall del
Tenes de data 14 de juliol de 2015 es va constituir la Junta, d’acord amb les
representacions acordades per cada un dels Ajuntaments que la conformen.
Així, d’acord amb el corresponent certificat, eren representants de
l’Ajuntament de Lliçà de Vall el Sr. Josep Serra Busquets, el Sr. Antonio
Moreno i Ureña i la Sra. Núria Casademunt i Domènech.
Segon: En la mateixa sessió es va acordar per unanimitat l’elecció del Sr.
Joan Josep Galiano Peralta, Alcalde de Bigues i Riells, com a president de la
Mancomunitat de la Vall del Tenes per un mandat de 2 anys.
El Sr. Josep Serra i Busquets, Alcalde de Lliçà de Vall va ser escollit com a
1er. Vicepresident
Tercer: En sessió de 17 de juny de 2017 el Ple de l’Ajuntament de Lliçà de
Vall va escollir Alcalde-President el senyor Xavier Serrate Cunill.
La Secretaria de l’Ajuntament de Lliçà de Vall ha emés certificat del qual es
desprèn que, d’acord amb el Decret d’Alcaldia de data 20 de juny de 2017,
s’han nomenat com a representants de l’Ajuntament de Lliçà de Vall a la
Junta General de la Mancomunitat de la Vall del Tenes els senyors Xavier
Serrate Cunill, Núria Casademunt Domenech i Antonio Moreno Ureña.
Quart: Considerant el relleu en l’Alcaldia de Lliçà de Vall, que hauria
d’assumir la Presidència de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, una vegada
finalitzat el mandat de dos anys pel quan va ser escollir l’Alcalde de Bigues i
Riells; i valorant l’oportunitat de fer coincidir l’elecció de la presidència de la
Mancomunitat amb les eleccions municipals, els Ajuntaments que la
conformen proposen la reelecció del Sr. Galiano com a President, i promoure
la modificació dels Estatuts per fer coincidir el mandat del President de la
Mancomunitat de la Vall del Tenes amb la constitució dels Ajuntaments
(desprès de la celebració de les eleccions municipals).
Fonaments de Dret
L’article 6.4 del Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de La Vall del
Tenes disposa que mandat del President o Presidenta serà de dos anys,
sense haver-hi obstacle per a la seva reelecció.
L’article 15 a) disposa que correspon a la Junta de la Mancomunitat resoldre i
acordar sobre la designació del President o Presidenta i Vicepresidents i
Vicepresidentes
L’article 15 g) estableix la competència de la Junta per a la redacció, o
modificació del reglament orgànic, ordenances i normes de règim intern.
D’acord amb els antecedents i fonaments anteriors, es proposa l’adopció dels
següents acords:
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Primer: Tenir per nomenats els següents representants de l’Ajuntament de
Lliça de Vall, en la Junta de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del
Tenes, segons el certificat emés per la Secretària de l’Ajuntament:
Sr. Xavier Serrate Cunill, Sra. Núria Casademunt Domenech i Sr. Antonio
Moreno Ureña
Segon: Reelegir al Sr. Joan Josep Galiano Peralta, Alcalde de l’Ajuntament de
Bigues i Riells, com a President de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall
del Tenes, fins a la constitució dels Ajuntaments que derivin de les properes
eleccions municipals.
Tercer: Designar al Sr. Xavier Serrate Cunill, Alcalde de l’Ajuntament de Lliçà
de Vall, com a 1er. Vicepresident de la Mancomunitat Intermunicipal de la
Vall del Tenes.
Quart: Encarregar a Secretaria de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall
del Tenes la redacció d’una proposta de modificació dels Estatuts que
estableixi que l’elecció del President de la Mancomunitat Intermunicipal de la
Vall del Tenes, coincidirà amb la constitució dels Ajuntaments (desprès de la
celebració de les eleccions municipals), i que el seu mandat serà, per tant, de
quatre anys.
Cinquè: Establir el següent ordre per a la Presidència de la Mancomunitat
Intermunicipal de la Vall del Tenes, una vegada finalitzi el mandat del Sr.
Galiano:
-

Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

de
de
de
de

Lliçà de Vall
Santa Eulàlia de Ronçana
Lliçà d’Amunt
Bigues i Riells.

Sisè: Notificar els presents acords als interessats”.
Segon: En compliment dels acords anteriors, Secretaria de la Mancomunitat ha
redactat la següent proposta de modificació dels Estatuts, en relació a la duració del
mandat del President:
Article 6.4 actual:
El mandat del President o Presidenta serà de dos anys, sense haver-hi obstacle per
a la seva reelecció.
Proposta nou redactat:
El mandat del President o Presidenta serà de quatre anys i el seu inici coincidirà
amb la renovació dels membres de la Junta de la Mancomunitat amb motiu de les
eleccions municipals.
Tercer: Per part de la Presidència, i atenent la tramitació de la proposta de
modificació dels Estatuts de la Mancomunitat acordada per la Junta, es requereix
l’actualització del seu redactat, pel que fa als serveis públics que es presten,
continguts en l’article 8.a) dels Estatus, en els termes següents:
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a.1. Es substitueix “Escola de segon ensenyament “IES La Vall del Tenes” pel
redactat següent: Institut “La Vall del Tenes”
a.2. No es modifica
a.3. Es substitueix “Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes (SOVT) i promoció
econòmica” pel redactat següent: Servei d’Empresa i ocupació “La Vall del Tenes”
SEOVT
a.4.S’elimina “Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED). Nou
redactat de l’apartat a.4: Pla de Prevenció de Drogodependències de La Vall del
Tenes PPDVT
a.5. Escola de Persones Adultes “La Vall del Tenes” (EPAVT)
Fonaments de Dret i consideracions
I.- L’article 25 dels Estatuts de la Mancomunitat estableix que la modificació dels
estatuts de la Mancomunitat s’ha de fer a proposta de la Junta de la Mancomunitat i
requereix l’aprovació dels plens de tots els Ajuntaments dels municipis membres,
amb remissió del projecte aprovat definitivament al Departament de Governació
perquè formuli, en el termini d’un mes, les observacions de legalitat i els
suggeriments i les propostes que consideri convenients.
II.- L’article 120.3 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 (LLMRLC) estableix que
en cas de modificació dels estatus d’una Mancomunitat, es aplicable el que
estableixen els apartats 3 de l’article 119 d’aquesta Llei i l’apartat 2 de l’article 120.
L’article 119 de la LLMRLC regula el procediment d’aprovació dels Estatuts de les
Mancomunitats, aplicable per a la seva modificació. D’acord amb aquest precepte el
projecte d’Estatuts s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies,
mitjançant la inserció d’anuncis als taulers d’edictes dels ajuntaments i la publicació
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb l’apartat 3 de l’article 119, el projecte definitiu d’estatuts s’ha de
trametre al departament competent en matèria d’Administració local perquè, en el
termini d’un mes, emeti informe d’acord amb la legalitat vigent, un cop escoltat el
consell comarcal.
L’article 120.2 de la LLMRLC disposa que un cop aprovats els estatuts, la
mancomunitat n'ha de trametre una còpia al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.
D’acord amb els antecedents i consideracions anteriors,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer: Aprovar la modificació i actualització dels Estatuts de la Mancomunitat
Intermunicipal de La Vall del Tenes, en els termes següents:
Article 6.4:
Redactat actual:
El mandat del President o Presidenta serà de dos anys, sense haver-hi
obstacle per a la seva reelecció.
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nou redactat:
El mandat del President o Presidenta serà de quatre anys i el seu inici
coincidirà amb la renovació dels membres de la Junta de la Mancomunitat
amb motiu de les eleccions municipals.
Article 8.a):
a.1. Es substitueix “Escola de segon ensenyament “IES La Vall del Tenes” pel
redactat següent: Institut “La Vall del Tenes”
a.2. No es modifica
a.3. Es substitueix “Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes (SOVT) i promoció
econòmica” pel redactat següent: Servei d’Empresa i ocupació “La Vall del
Tenes” SEOVT
a.4.S’elimina “Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED).
Nou redactat de l’apartat a.4: Pla de Prevenció de Drogodependències de La
Vall del Tenes PPDVT
a.5. Escola de Persones Adultes “La Vall del Tenes” (EPAVT)
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat de la Vall del Tenes, als
efectes escaients i encomanar a aquest ens que realitzi els tràmits i gestions
necessaris per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació dels
estatuts.
Intervencions:
L’Alcalde explica el contingut de la modificació dels estatuts per tal d’adaptar-los a
la realitat, que consisteix en el canvi de denominació d’alguns serveis, i la
modificació del temps de mandat del President per tal de que coincideixi amb el
mandat municipal.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat
I a les vuit 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
Francesc Bonet Nieto

Lurdes Gimeno Maspons
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