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ANUNCI 

De publicació del cartipàs municipal 

En compliment del que disposen els articles 38, 44 i 52 del Reglament d’organització, 

funcionament i regim jurídic de les corporacions locals, article 75 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de le bases de règim local, es fa publica la part dispositiva dels acords i 

resolucions següents:  

 

DECRET D’ALCALDIA 257-2019, de data 18/06/2019, de DELEGACIÓ DE 

COMPETÈNCIES ( CARTIPÀS MUNICIPAL) 

 

PRIMER.- Delegar en favor dels regidors/es que s’indiquen a l’acord següent, les 

atribucions d’administració, direcció i gestió dels assumptes propis de cada regidoria, i 

en conseqüència atorgar-li les atribucions genèriques de caràcter no resolutori, que a 

continuació s’indiquen: 

 Coordinació, direcció i gestió de la Regidoria 

 Tramitació dels expedients administratius referits a matèries de la regidoria. 

 Elaboració de programes, plans, estudis en relació amb les matèries de cada 

regidoria. 

 Signatura de documents de tràmit que no suposin resolucions administratives i 

que siguin necessaris per a dur a terme la gestió efectiva de la Regidoria 

 La convocatòria de reunions de treball relacionades amb la gestió de la 

regidoria 

 Qualsevol altra actuació que sigui necessària per la total eficàcia i execució de 

la gestió de la Regidoria. 

 

SEGON.- Efectuar la delegació de les atribucions indicades a l’acord anterior acord, a 

favor dels següents regidors/es: 

Àrea de territori: 

Regidoria d’activitats i serveis: Sr. Jordi Calsina Jodas 

Regidoria de medi ambient i desenvolupament sostenible: Sra. Maria Nieves Palacios i 

Ferrer. 

Regidoria de via pública i obres i regidoria de mobilitat i accessibilitat: Sr. Fèlix Enrich 

Puig 

Regidoria d’urbanisme i urbanitzacions i regidoria de biodiversitat: Sra. Florentina 

(Tina) Barbero Morales 
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Àrea de serveis a les persones: 

Regidoria de promoció econòmica, que engloba turisme i comerç: Sr. Jordi Calsina 

Jodas 

Regidoria d’igualtat, regidoria d’esports i regidoria de salut: sra. Maria Nieves Palacios 

Ferrer 

Regidoria de cultura, festes i relacions amb les entitats, i regidoria de família, que 

engloba gent gran, infància i joventut: Sra. Rosa Nadal Bravo 

Regidoria d’acció social: Sra. Florentina (Tina) Barbero Morales 

 

Àrea de serveis generals 

Regidoria d’administració, que engloba transparència i bon govern, i regidoria 

d’hisenda: Sr. Jordi Calsina Jodas 

Regidoria de seguretat i emergències: Sr. Felix Enrich Puig 

Regidoria de tecnologia de la informació i comunicació (TIC): Sra. Rosa nadal Bravo 

 

Regidories portades directament per Alcaldia: 

Regidoria d’educació  

Regidoria de participació ciutadana i convivència 

 

TERCER.- Delegar en el Regidor de Seguretat i emergències, l’atribució de la resolució 

dels expedient sancionadors per infraccions a l’Ordenança General municipal de 

circulació de vehicles de Castellbell i el Vilar. 

 

QUART.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 

d’aquesta delegació, no sent susceptible de ser delegades per les persones titulars en 

altri. Les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta 

Alcaldia, com a titular de la competència originària. 

 

CINQUÈ.- Les delegacions efectuades en el present acord, de conformitat amb el que 

disposa l’article 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, tindran efectes  des del dia següent a la data de notificació d’aquest 

Decret a les persones esmentats, i tindran caràcter indefinit , sens perjudici de la 

postestat d’advocació de l’Alcaldia – Presidència. 
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SISÈ.- Notificar la present resolució a les persones esmentades, entenent-se 

acceptada la competència delegada en el cas de que no es manifesti el contrari, dins 

un termini de 24 hores; o bé en el cas de fer ús de la delegació esmentada. 

 

SETÈ.- Donar compte al Ple de la Corporació d’aquesta resolució en la primera sessió 

que se celebri, així com procedir a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 

Província, d’acord a l’article 44.2 del ROFRJEL. 

 

ACORDS ADOPTATS PEL PLE DE LA CORPORACIÓ, EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

D’ORGANITZACIÓ, DE DATA 27 DE JUNY DE 2019 

1) ACORD DE DETERMINACIO DEL RÈGIM DE SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE LA 

CORPORACIÓ  

 

Primer.- Establir una periodicitat bimensual de les sessions ordinàries del Ple de la 

Corporació, que se celebraran a les sis de la tarda de l’últim dimarts hàbil dels mesos de 

gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. 

En el cas que el dia fixat sigui dia festiu o inhàbil, se celebrarà el següent dia hàbil. 

 

2) DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 

PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, per a l’assistència permanent a l’Alcaldia – 

Presidència en l’exercici de les seves atribucions, i en el seu cas, per a exercir aquelles 

atribucions que l’Alcaldia o altre òrgan municipal li delegui o aquelles que li atribueixin les 

lleis. 

 

SEGON.- Determinar la següent composició de la Junta de Govern Local: la Presidència 

correspondrà a l’Alcaldia, i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal 

dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquella, donant-ne compte al Ple en la 

primera sessió ordinària que se celebri.  

 

TERCER.- Fixar la periodicitat del règim de sessions de la Junta de Govern Local cada 

quinze dies, d’acord als art. 112 i 113 del Reglament d’Organització i Funcionament dels 

ens locals. 

 

QUART.- Facultar a l’Alcaldia per fixar el dia i hora per a la celebració de les sessions 

ordinàries, així com per a suspendre la celebració de les Juntes de Govern Local 
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corresponents al mes d’agost i desembre, com a conseqüència del període de vacances, 

quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals. 

 

3) D’ESTABLIMENT DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 

PRIMER.- Establir la següent composició de la Comissió Especial de Comptes, respectant 

la proporcionalitat existent a la Corporació: 

Presidència: Alcaldia – Presidència : Sra. Montserrat Badia Moreno 

2 membres del grup municipal del PSC-PM: Sr. Fèlix Enrich Puig i Sr. Jordi Calsina 

Jodas. 

1 membre del grup municipal de JUNTS PER CASTELLBELL: Sra. Montserrat Roca 

Sangüesa. 

1 membre del grup municipal de ERC-AM: Sr. Albert Mulero Miras 

SEGON.- Notificar als interessats per al seu coneixement i efectes, el present acord 

 

4) DE CREACIO DE LA COMISSIO INFORMATIVA D’URBANISME I DE LA MESA DE 

CONTRACTACIÓ PERMANENT 

 

Primer.- Crear la Comissió Informativa d’Urbanisme. Aquesta comissió tindrà per objecte 

l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple 

en matèria urbanística que no hagin estat delegats per aquest a d’altres òrgans de govern, 

així com el seguiment de la gestió de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i els regidors que 

ostentin delegacions en les referides matèries. 

Segon.- Establir la següent composició de la Comissió Informativa d’Urbanisme, 

respectant la proporcionalitat existent a la Corporació: 

· Presidència: Alcaldia – Presidència: Sra. Montserrat Badia Moreno 

· 2 membres del grup municipal del PSC-PM: Sr. Fèlix Enrich Puig i Sra. Tina Barbero 

Morales 

· 1 membre del grup municipal de JUNTS PER CASTELLBELL: Sr. Moisés Fainé Sánchez 

· 1 membre del grup municipal de ERC-AM: Sr. Albert Mulero Miras 

Tercer.- Crear la MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT, com a òrgan d’assistència en les 

contractacions competència del Ple de la Corporació i que tindrà les funcions de l’article 

326,2 de la LCSP, establint la següent composició:  
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Presidencia: Alcaldia – Presidència, Sra. Montserrat Badia Moreno, o persona en qui 

delegui. 

Vocals membres electes:  

· 1 membre del grup municipal de JUNTS PER CASTELLBELL: Sra. Montserrat Roca 

Sangüesa. 

· 1 membre del grup municipal de ERC-AM: Sra. Núria Martorell Soldevila 

Vocals tènics: 

Na Mireia Tudela Torrens, Enginyera tècnica de l’ Àrea de Territori i Urbanisme, o 

persona en qui delegui 

En Manel Tribaldos Cruz, Arquitecte tècnic de l’ Àrea de Territori i Urbanisme, o 

persona en qui delegui 

En Sergi Trigo Gallardo, Tècnic Jurídic de l’Àrea de Secretaria, o persona en qui delegui 

Na Maria Ubach i Fuentes, secretària – interventora, o persona en qui delegui 

Secretària: 

N’Anna Serran i Camats, funcionària de l’Ajuntament, o persona en qui delegui. 

Quart.- Notificar als interessats per al seu coneixement i efectes.  

 

5) DE L’ESTABLIMENT DE RÈGIM DE DEDICACIO PARCIAL DE CARRECS 

 

Primer.- Determinar que els càrrecs que seguidament es diran realitzin les seves funcions 

en règim de dedicació parcial, establint la dedicació corresponent a les tasques pròpies del 

càrrec i la presència efectiva mínima a l’Ajuntament: 

 Càrrec d’Alcaldia-Presidència, amb una dedicació del 95% i fixant un presència 

efectiva mínima de 33’25 hores a la setmana. 

 Càrrec de Regidoria de Via Pública i obres, mobilitat i accessibilitat, així com 

de seguretat i emergències, amb una dedicació del 40% i fixant una presència 

efectiva mínima de 14 hores a la setmana. 

 Càrrec de Regidoria d’urbanisme, urbanitzacions i biodiversitat, així com 

d’acció social, amb una dedicació del 21% i  fixant un presència efectiva mínima 

de 7’35 hores a la setmana . 

 Càrrec de Regidoria de cultura, festes i relacions amb les entitats, família i 
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TIC, amb una dedicació del 21% i fixant un presència efectiva mínima de 7’35 

hores a la setmana. 

Segon.- Establir a favor dels membres de la Corporació que exerceixin els seus càrrecs en 

règim de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es relacionen, que es 

percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i 

dels dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta 

en el règim general de la Seguretat Social, assumit la Corporació el pagament de les 

corresponents quotes empresarials:  

 El càrrec d’Alcaldia-Presidència, percebrà una retribució anual bruta de 

38.000€. 

 El càrrec de Regidoria de Via Pública i obres, mobilitat i accessibilitat, així 

com de seguretat i emergències, percebrà una retribució anual bruta de 

16.000€. 

 El càrrec de Regidoria d’urbanisme, urbanitzacions i biodiversitat, així com 

d’acció social, percebrà una retribució anual bruta de 8.400 €. 

 El càrrec de Regidoria de cultura, festes i relacions amb les entitats, 

família i TIC, percebrà una retribució anual bruta de 8.400 €.  

Tercer.- Que es publiqui el present Acord de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la 

Província, al taulell d’edictes de l’ajuntament ( e-tauler) i al portal de la transparència de 

la Corporació, als efectes dels seus coneixement general, donada la seva transcendència. 

Quart.- Condicionar l’executivitat del present acord a l’aprovació definitiva de l’expedient 

de modificació de crèdit 8/2019, sota la modalitat de transferència de crèdit, en aquelles 

assignacions de les dedicacions parcials aprovades, per a les quals no existeix crèdit 

pressupostari suficient en les partides del pressupost de l’exercici de 2019. 

6) DE DOTACIONS ECONÒMIQUES A GRUPS MUNICIPALS I ASSISTÈNCIES A 

SESSIONS 

PRIMER.- Aprovar les següents dotacions econòmiques als grups municipals que integren 

la Corporació municipal, a percebre anualment:  

 

 Component Fix: per cada grup municipal: 45’00 € / mes 

 Component Variable: per cada membre: 37’00€ / mes 

 

SEGON.-   Establir, de conformitat amb l’establert a l’article 75.3 de la LRBRL i article 

13.6 del ROFRJEL, les següents assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
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dels òrgans col·legiats que es diran, a percebre per els/les Regidors/es que no tinguin 

dedicació exclusiva ni parcial, de la següent forma: 

 Per assistència efectiva a les sessions de la Junta de Govern, 350’00€. 

En cap cas la suma anual per indemnització per assistència de cada regidor 

a aquest òrgan col·legiat podrà ser superior a 8.400€ - equivalent a dues 

Juntes de Govern ordinàries mensuals -. 

 Per assistència efectiva a les sessions del Ple de la Corporació:  

  Portaveus de grups municipals: 60’00€ 

  Resta de regidors: 40’00€ 

 Per assistència efectiva a les sessions de la Comissió Especial de Comptes i 

Comissions Informatives: 40’00€   

 Per assistència a la Mesa de Contractació Permanent: 40’00€. 

 

Establir que les assistències a les sessions dels òrgans mencionats, es quantificarà una per 

dia, amb independència del nombre de sessions o reunions que se celebrin d’aquell mateix 

òrgan 

 

TERCER.-  Procedir a la publicació del present acord, mitjançant anunci al BOP, i al taulell 

d’edictes de la Corporació (e-tauler) , d’acord a l’article 75.5 de la LRBRL, així com al 

portal de la transparència. 

 

 


