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Santa Oliva,  vint-i-u de juny de dos mil onze, quan són les dinou  hores, es reuneixen a 
la Sala de Sessions de la seu d'aquest Ajuntament els regidors que formen la 
corporació i que a continuació s'indiquen, sota la presidència del senyor Alcalde Juan 
Cobos Martín, assistit per la secretària accidental de l'Ajuntament, per tal de dur a terme 
sessió pública extraordinària  en primera convocatòria segons l'ordre del dia previst. 

 
ASSISTENTS: 
 
JUAN COBOS MARTÍN  ALCALDE 
Francisco Ripoll Roig  REGIDOR  
Cristina Gonzalez Gonzalez  REGIDORA 
Isabel Cubero Lavado  REGIDORA 
Yolanda Vallvé Estradé  REGIDORA 
Daniel Redondo Toré  REGIDOR 
Cristina Carreras Haro  REGIDORA 
Christian  Martínez Rodríguez  REGIDOR 
Mª Jesús Muñoz Díaz REGIDORA 
Mònica Mayor  Puig  REGIDORA 
 
El Regidor Josep Carreras Benach ha comunicat a l’Alcade la impossibilitat d’arribar a 
les  19,00 h. I que s’ incoporarà al Ple una mica més tard .  
 
Montserrat Cosialls Sotos  SECRETARIA –ACCIDENTAL  
 
 
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATORIA: 
 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta de sessió constitutiva de la Corporació. 
 
2.- Aprovació, si escau, del règim  de sessions del Ple  de la Corporació. 
 
3.- Aprovació, si escau, de la creació i composició de les Comissions Informatives i de 
la Comissió especial de Comptes . 
 
4.- Aprovació, si escau, del nomenament dels representants de la Corporació a òrgans 
col·legiats. 
 
5.- Aprovació, si escau, de la creació de la Junta de Govern i del seu règim de 
Sessions. 
 
6.- Aprovació, si escau, de la delegació de matèria del Ple a la   Junta de Govern. 
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7.- Aprovació, si escau, de les dotacions econòmiques als grups polítics. 
 
8.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia en matèria de: 
 
a) Creació d’àrees 
b) Nomenaments de  Tinents d’Alcalde  
c) Nomenament de membres de la  Junta de Govern 
d) Delegacións  de l’Alcaldia a la Junta  de Govern. 
 
 
1.- APROVACIO, SI ESCAU, DE L’ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’acta de la sessió anterior de data 4 de març de 2011 ha estat tramesa a tots els 
membres de la corporació, proposant-se la seva aprovació. 
 
Tot seguit l’alcalde demana si es vol fer algun aclariment a l’acta. No produint-se  
observacions a l’acta, es proposa la seva aprovació tal i com està redactada. 
 
La Sra. Mònica  Mayor manifesta  que  el seu grup municipal vol manifestar que la 
redacció de l’acta de constitució de l’Ajuntament  s’ajusta correctament al que va 
succeir en el Ple de Constitució .   
 
Vots a favor,   10  
Vots en contra,  cap . 
 
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat  
 
 
2 .-  Aprovació, si escau, del règim  de sessions del Ple  de la Corporació 
 
En compliment amb el que determinen els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i 78 deI Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
deis ens locals, és necessari establir el règim de sessions del ple municipal, establint 
quan es faran  sessions ordinàries i assenyalant igualment el dia i hora de celebració.  

Per tot això, es proposa al Ple de I’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:  
 

- Sessió ordinària un cop al trimestre,  l’últim dijous de l’últim mes del trimestre 
natural a les 19 hores .  

- Tantes sessions extraordinàries com els assumptes que s’esdevinguin en el si de la 
Corporació ho facin convenient. 
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El dia i hora d’aquestes sessions es determinarà en funció de l’època de l’any, 
intentant  preferentment que es celebrin a les 19 hores . 

La Sra. Mònica Mayor, en representació del grup de Esquerra Republicana, demana 
la possibilitat de què per poder conciliar el treball personal dels regidors amb 
l’assistència als  Plens  aquestos comencin a les 19,30 hores .  
 
La resta de grups polítics estan conformes i s’acorda que l’hora d’inici dels plens es 
fixarà a les 19,30 h.   
 
A continuació es sotmet la proposta a votació i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor,  10  
Vots en contra,  cap   
 
La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat . 
 
 
3.- APROVACIÓ SI ESCAU DE  LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES 
COMISSIONS INFORMATIVES I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  

De conformitat  amb el que determinen  els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 60 deI Decret legislatiu 2/2003,de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la LIei municipal i de règim local de 
Catalunya; i 124.2 i 134 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació 
de les comissions informatives d’estudi i dictamen d’assumptes.  

Vist el que  estableixen els articles 116 i20.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, i 58 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, és 
competència del Ple de la Corporació  crear i determinar la composició de la 
Comissió especial de comptes .  

Per tot l’ exposat es proposa :  

Primer.- Crear dues Comissions informatives quina denominació i composició serà la 
següent: 
 
I) Comissió Informativa d’Hisenda, que realitzarà totes les actuacions que 
corresponen a la Comissió especial de comptes, així com tot el que es derivi amb 
matèria pressupostària i d’imposició. 
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II) Comissió Informativa de Suggeriments. 
 
Segon.- En aquestes comissions informatives estaran representats tots els grups 
polítics que formen el Ple de la Corporació, essent els vots dels regidors que integren 
aquesta comissió ponderats al nombre de membres electes. Serà President  l’alcalde  
o persona en qui delegui, i Secretari el de la Corporació o funcionari en qui delegui .  
 
Tercer.- Aquestes dues comissions informatives es reuniran, prèvia convocatòria, 
cada cop que sorgeixi un tema relacionat amb assumptes de la seva competència a 
debatre al Ple. 
 
 
Tot seguit, en base al vot ponderat i partint de la base de què la presidència neta, 
segons determina el ROF, correspon a l’Alcalde es proposa conformar: 
 
La Comissió de Suggeriments: 
 
President: JUAN COBOS MARTIN   
Vocals: I. CUBERO LAVADO  amb un vot ponderat de 3 
 F. RIPOLL ROIG amb un vot ponderat de 3 
 C. CARRERAS HARO amb un vot ponderat de 3  
 J. CARRERAS BENACH amb un vot ponderat de 2 
 
La Comissió d’Hisenda 
 
President: JUAN COBOS MARTIN   
Vocals: I. CUBERO LAVADO  amb un vot ponderat de 3 
 F. RIPOLL ROIG amb un vot ponderat de 3 
 C. CARRERAS HARO amb un vot ponderat d’  3 
 J. CARRERAS BENACH amb un vot ponderat d’  2 
 
 
Obert debat sobre el tema inicia el torn de paraula la Sra. Mònica Mayor, demanant la 
rectificació de la proposta, donat que hi ha una errada en els membres que composen 
la Comissió d’Hisenda i  pregunta si existeix la possibilitat de delegar  l’assistència a 
alguna de les Comissions informatives en el cas de què el Regidor anomenat no hi 
pogués assistir i que potser fora convenient crear una Comissió d’obres .  
 
El Sr. Alcalde indica que les delegacions a un altre regidor són possibles i la Sra. 
Cristina Carreras afegeix que la Comissió de suggeriments és oberta per tractar temes 
d’urbanisme i altres.    
 
 
Tot seguit es sotmet la proposta a votació i s’obté el següent resultat: 
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Vots a favor,  nou  dels regidors representats del PP, CIU i PSC .  
Vots en contra,  cap  
Abstencions,  Una  de la regidora representant d’ ERC . 
 
 
La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria absoluta . 
 
 
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTATS DE LA 
CORPORACIÓ A ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
De conformitat amb el previst a l’article 38.c del ROF, es fa la següent proposta: 
 
Per formar part de la Mancomunitat de la Pista de Proves i Laboratori Oficial de 
l’Automòvil, els regidors : 
 
-JUAN COBOS MARTIN  
-ISABEL CUBERO LAVADO  
-FRANCISCO RIPOLL ROIG   
 
Per formar part del Consell Escolar,  la regidora : 
- YOLANDA VALLVÉ ESTRADÉ   
 
Per formar part del Consorci Universitari del Baix Penedès, el regidor senyor: 
- YOLANDA VALLVÉ ESTRADÉ   
 
Per formar part del CAT,   els regidors  
-JUAN COBOS MARTÍN 
-ISABEL CUBERO LAVADO  
 
Per formar de l’ ACA (Pla d’abastament i distribució en alta a Catalunya), els 
regidors:  
-JUAN COBOS MARTÍN 
-ISABEL CUBERO LAVADO  
 
Per formar part de Local Red, els regidors :  
-JUAN COBOS MARTÍN 
-ISABEL CUBERO LAVADO  
 
Tot seguit es sotmet la proposta a votació i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor, sis,  dels representants del PP i CIU .  
Abstencions,  quatre, dels representats  del PSC i  d’ ERC.  
 
La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria  absoluta. 
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5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN I DEL 
SEU RÈGIM DE SESSIONS  
La creació de la Junta de Govern Local es fonamenta en l’article 4.1.a) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que regula a potestat 
d’autoorganització, en relació amb els articles 20.1 .b) de la mateixa Llei i 48.1.b) 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,  es per això que cal establir l’estructura de la 
nova corporació, així com els òrgans en els quals es basarà el seu funcionament, i en 
particular, constituir la Junta de Govern Local.  

Per tot l’exposat, proposo al PIe l’adopció deIs següents acords:  

1r. Constituir la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada pels membres 
nomenats per l’Alcaldia.  

2n. La periodicitat de les sessions és setmanal i les sessions tindran lloc els dijous, a 
les 19 hores, a la sala de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La 
periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta 
perquè, en cas necessari  modifiqui la data de  la convocatòria per obtenir una millor 
gestió en els assumptes municipals 
 
Obert debat sobre el tema la Sra. Mònica Mayor  manifesta que considera que la 
Junta hauria de ser més participativa i oberta a  tots els regidors electes i amb dret a 
paraula .  
 
El Sr. Alcalde respon que els Regidors i Regidores membres de l’ equip de Govern 
estaran a disposició per  qualsevol consulta i donar la informació que necessitin.  
 
Tot seguit es sotmet la proposta a votació i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor,  nou, dels representants  del PP, CIU i PSC. 
Vots en contra , cap.  
Abstencions , una, de la Regidora representant d’ ERC, 
 
La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria absoluta . 
 
6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DELEGACIÓ DE MÀTERIA DEL PLE A LA 
JUNTA DE GOVERN 
 
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió 
dels assumptes municipals, es considera operativa la delegació d’atribucions del Ple 
de la corporació en la Junta de Govern Local. 
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De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1 985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i normativa concordant, el Ple de la corporació pot delegar 
l’exercici de les atribucions pròpies a l’alcaldia i a la Junta de Govern Local, sempre 
que no es trobin entre aquelles matèries indelegables previstes als articles 22.4 
esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

Es proposa al PIe l’adopció dei acord següent acord:   
 

Primer .- Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica 
d’atribucions en les matèries següents:  

 

TITULAR  
COMPETÉNCIA  

ÓRGAN EN 
QUI  
ES DELEGA 

.  
ATRIBUCIÓ DELEGADA  
.  

ARTICLE 

Ple .  Junta de 
Govern Local

L’exercici de les accions judicials i 
administratives i la defensa de la 
corporació en matèries de 
competència plenària.  

22.2.j)  
LRBRL3  

Ple  
Junta  

de Govern 
Local 

La declaració de lesivitat deis actes 
de l’Ajuntament.  

.  
22.2.k)  
LRBRL  

Ple 
Junta de 
Govern 
Local  

Les operacions de crèdit de quantia acumulada dins 
de cada exercici econòmic superior al 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost. Les operacions de 
tresoreria que Ii correspondran quan l’import 
acumulat de les operacions vives en aquell moment 
superin el 15 per 100 dels ingressos corrents 
liquidats en l’exercici anterior, de conformitat amb el 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.  

22.2.m)  
LRBRL . 
•  

.  
Ple  
.  

Junta de 
Govern 
Local  

 
 

Les contractacions i concessions de tota classe quan 
el seu import superi el 10 per 100 deis recursos 
ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 
6.000.000 €, així com els contractes i les 
concessions plurianuals, quan la seva durada sigui 
superior a quatre anys i els plurianuals de menor 

DA 2a 
LCSP4  
.  
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duració quan l’import acumulat de totes les anualitats 
superi el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot 
cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en 
aquesta lletra.  

Ple  
Junta  

de Govern 
Local 

L’aprovació dels projectes d’obres i  
serveis quan sigui competent per a  
la seva contractació o concessió, i  
quan encara no estiguin previstos  
en els pressupostos.  

22.2.ñ)  

 
Ple  

Junta de 
Govern 
Local  

 

L’adjudicació de concessions sobre els béns de la 
Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets 
subjectes a la legislació patrimonial així com 
l’alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a 
l’Alcalde o President, i dels béns declarats de valor 
històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.  

DA 2a 
LCSP  
 

 
Segon.-  De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret  
2568/1986, de 28 de novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia 
següent a l’adopció d’aquest acord.  

Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 

Obert debat sobre el tema La Regidora d’esquerra Republicana, Mònica Mayor, 
manifesta que s’haurien de revisar aquestes delegacions que hauria de ser el Ple qui 
debatés i gestionés les matèries.  

Tot seguit es sotmet la proposta a votació i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor, sis, dels representants del PP i CIU  
Vots en contra,  cap  
Abstencions, quatre,  dels representants del PSC i d’ERC 
 
La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria absoluta. 
 
7.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES DOTACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS 
POLÍTICS 
 
En aquest punt  s’ incorpora al  Ple  el Regidor Sr. Josep Carreras Benach.  
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Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics 
d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta.  

De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1 985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb l’article 166 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, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a 
percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de 
dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple 
de la corporació.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Constituir els grups polítics de les forces representades en el si del Ple de la 
Corporació i nomenar els corresponents portantveus: 
 
Grup polític PSC, representant  Sra. Cristina Carreras Haro  
Grup polític CiU, representant Sra  Isabel Cubero Lavado  
Grup polític PP, representant Sr. Joan Cobos Martín  
Grup polític ERC, representant Sr. Josep Carreras Benach 
 
Segon .- Establir, amb efectes del dia  11 de juny,  una assignació econòmica  a 
favor dels grups polítics municipals que constarà de:  
 
Component variable de 825.- euros/regidor/any  
 
Resultant  l’assignació que es detalla :  
Grup polític PSC: 2.475.-€/any  
Grup polític CiU : 2.475.-€/any  
Grup polític PP :  2.475.-€/any 
Grup polític ERC :1.650.-€/any  
 
Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el 
funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de 
personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.  
 
Tercer - Establir que,  el alcalde d ‘aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva  d’hores i percebent l’import de 32.000 euros bruts anyals 
inclosos la Seguretat Social i els impostos .  
 
Quart - Establir que els regidors que es relacionen exerciran el seu càrrec de 
conformitat amb el que s’estableix :  
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DEDICACIÓ EXCLUSIVA :  
-Isabel Cubero Lavado 24.900.-€ bruts/anyals inclosos la Seguretat Social i els 
impostos. 

-Francisco Ripoll Roig  23.750.-€ bruts/anyals inclosos la Seguretat Social i els 
impostos 
 
-Daniel Redondo Torè 23.750.-€ bruts/anyals inclosos la Seguretat Social i els 
impostos 
 
DEDICACIÓ  PARCIAL :  
 
-Cristina Gonález González  11.650.-€ bruts/anyals inclosos la Seguretat Social i els 
impostos. 
 
-Yolanda Vallvé Estradé 7.128.-€ bruts/anyals inclosos la Seguretat Social i els 
impostos. 
 
Cinquè.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, 
per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:  
  
PIe 60.-  euros/sessió.  
Comissions informatives  30 .-  euros/sessió.  
Comissió Especial de Comptes  30 .- euros/sessió.  
 
Obert  debat sobre els punts exposats la Sra. Mònica Mayor  manifesta la possibilitat  
de què  les assignacions als grups polítics no fossin en relació al nombre de Regidors 
sinó per Grup Polític independentment dels Regidors elegits.  
 
Manifesta el Sr. Alcalde que podria estudiar–se, no obstant els sous i les aportacions 
als grups Polítics  estan tretes dels pressupostos aprovats. 
 
El Sr. Josep Carreras, manifesta que no obstant estiguin tretes dels Pressupostos 
aprovats podrien haver- se rebaixat, d’alta banda el Grup Polític de Convergència i 
Unió va distribuir pel municipi durant la campanya electoral una informació 
manifestant que el cost seria cero, creiem que haurien de donar una explicació.  
 
La  Sra. Isabel Cubero regidora de CIU, manifesta que han trobat l’Ajuntament en 
una situació econòmica molt pitjor del que esperaven i han de dedicar molts esforços 
per poder dur una gestió adequada.  
 
La Sra. Yolanda Vallvé regidora de CIU explica que el que en els mítings van aclarir 
el que significava la informació distribuïda , ells volien  dir  que cobrarien per feina 
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feta que sinó es gestionava bé no es cobraria fent una comparació amb el que 
cobrava l’ equip de Govern anterior que cobraven molt pel que es feia . Són moltes 
hores de dedicació i si es deixa la feina per dedicar- la a l ‘ Ajuntament , s’ha de 
cobrar per pagar les hipoteques. 
 
La Sra. Carreras  Regidora del PSC manifesta que ella cobrava el mateix que el Sr. 
Cobos que ja està farta que diguin que cobrava més i que està disposada a presentar 
la seva declaració de la renda . Ella no està en contra de què els Regidors cobrin un 
salari , la feina s’ha de cobrar i el seu equip també va dedicar moltes hores quan eren 
a l’ equip de Govern, no obstant pensa que hi ha massa regidors amb dedicació 
exclusiva .  
 
El Sr. Francisco Ripoll regidor del PP, indica que la dedicació exclusiva dels regidors 
minvarà  el nombre de contractacions externes de personal laboral i suposarà un 
estalvi per les arques municipals .  
 
La Sra. Mònica Mayor diu que així i tot hi han moltes Regidories compartides.  
 
El Sr. Ripoll diu que estan compartides per analitzar i depurar els temes, es possible 
que no siguin definitives , i que més endavant es regularitzin , es necessària una fase 
d’adaptació per poder atendre i respondre a les necessitats dels veïns. Hem treballat  
per poder convocar el més aviat possible el Ple d’organització i poder activar la gestió 
municipal , la marxa del Secretari de la Corporació, també ha suposat un 
inconvenient afegit .  
 
Tot seguit es sotmet la proposta a votació i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor, sis dels membres del PP i CIU  
 Vots en contra , 5 dels membres del PSC i de ERC.  
Abstencions  cap  
La proposta es troba conforme i s’aprova. 
 
Tot s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA EN MATERIA DE: 
 
a) Creació d’àrees 
 
“ De conformitat  amb el previst amb l’article 38 del ROF.  
 
Pel present resolc :  
 
Primer.- Realitzar el repartiment de les àrees segons  la relació següent :  
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JUAN COBOS MARTIN    -GOVERNACIO 
 -URBANISME – HABITATGE   
 -SALUBRITAT-  RESIDUS  
- MEDIAMBIENT  
-ESPORTS  
-INMIGRACIÓ   
- EMPRESES PROMOCIÓ ECONÒMICA 

ISABEL CUBERO LAVADO -URBANISME –HABITATGE  
- SANITAT - SERVEIS SOCIALS  
-COL.LECTIUS –BARRIS –CENTRES CÍVICS 
-INMIGRACIÓ  
- ORGANITZACIÓ INTERNA 

FRANCISCO RIPOLL ROIG  -HISENDA –GESTIÓ ECONÒMICA  
-EMPRESES PROMOCIÓ ECONÒMICA  
-ORGANITZACIÓ INTERNA  
-OCUPACIÓ  
- COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES  

YOLANDA VALLVÉ ESTRADÉ -EDUCACIÓ –CULTURA- TURISME 
-PATRIMONI HISTÒRIC  
- COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 
-FESTES  

DANIEL REDONDO TORÉ  - VIES I ESPAIS PÚBLICS 
- AIGUA –ENERGIA – ENLLUMENAT  
-PREVENCIÓ EXTINCIÓ INCENDIS  
-PROTECCIÓ CIVIL  
-ESPORTS  

CRISTINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ - VIES I ESPAIS PÚBLICS 
- COL.LECTIUS –BARRIS –CENTRES CÍVICS 
-PROTECCIÓ CIVIL  
-MERCAT  

 
Els responsables d’àrees efectuaran propostes als òrgans de decisió.  
 
Segon .- Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri.  
 
Ho mana i ho signa el Sr. Alcalde a disset de juny de dos mil onze.”  
 
b) Nomenaments de  Tinents d’Alcalde  
c) Nomenament de membres de la  Junta de Govern 
 
Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 11 de 
juny de 20110 i acordada la creació de la Junta de Govern Local per acord de data i 
en virtut de la potestat d’autoorganització, ha de designar els membres que han 
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d’integrar la Junta de Govern Local i els tinents d’alcalde.  
 

De conformitat amb el que disposa l’article 35.2rnb) del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan 
necessari de l’ajuntament, i en atenció a garantir una continuïtat en les seves 
competències, aquesta Alcaldia a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la 
LIei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 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 i 46.1 del Reial decret 2568/1 986, de 28 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. Respecte de la composició de la Junta de Govern Local, ho regulen els 
articles 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril.  
 
L’article 2.0 del Reial decret 1732/1994, d provisió de lloc de treball reservats a 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional disposa que la tresoreria de les 
Corporació amb secretaria de tercera es podrà encomanar a un membre de la 
Corporació o a un funcionen de la mateix. En el mateix sentit és manifesta del 
Disposició transitòria primera de Decret 195/2008, de 7d’octubre, pel qual es regulen 
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionen amb habilitació de 
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya que ho fa extensible a les de 
classe segona. 

. L’encara vigent Ordre de 16 de juliol de 1963, que regula el règim de les dipositaries 
no servides per funcionaris del cos nacional, estableix que l’aval a constituir és del 
4% al 6% del pressupost. No obstant la regla 80 de l’esmentada Ordre estableix que 
si la corporació optés per encomanar les funcions de dipositari a un deis seus 
membres electius, podrà rellevar-lo de l’obligació de prestar fiança. En aquest cas, en 
l’acord de designació s’ha de fer constar expressament que els restants membres 
electius seran responsables solidàriament del resultat de la gestió. 

Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa 
abans esmentada,  

RESOLC:  

Primer .- Nomenar membres de la Junta de Govern Local  d’aquest ajuntament els 
regidors  i les regidories següents :  

President : JUAN COBOS MARTIN  
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Vocals : FRANCISCO RIPOLL ROIG 
               CRISTINA GONZALEZ GONZALEZ  
               ISABEL CUBERO LAVADO  
               YOLANDA VALLVÉ ESTRADE  
                DANIEL REDONDO TORÉ  
 
Segon,- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores 
que tot seguit es relacionen, d’entre els membres de la Junta de Govern Local :  
 
Sra.: ISABEL CUBERO LAVADO  primera tinenta  d’alcalde. 
Sra.: YOLANDA VALLVÉ ESTRADÉ, segona tinenta d’alcalde.  
Sra.: CRISTINA GONZALEZ GONZALEZ , tercera tinenta d’alcalde. 
 
Tercer .- Nomenar tresorer de l’Ajuntament el Sr.Francisco Ripoll Roig regidor de la 
Corporació. 
 
Quart .- Revelar al Sr. Francisco Ripoll Roig, regidor de la Corporació  de l’obligació 
de prestar fiança, fent constar de forma e xpressa que la resta de membres de la 
Corporació  respondran solidàriament  del resultat de la Gestió.   
 
Cinquè .-  - Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri.  
 
Sisè .- Publicar aquesta resolució en el Butlletí oficial de la  Província de Tarragona, 
sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva 
signatura . 
 
Setè .- Comunicar aquesta resolució als regidors i les regidores designats.   
  
Ho mana hi ho signa l’ Alcalde a Santa Oliva a disset de Juny de dos mil onze  
 
d) Delegacions  de l’Alcaldia a la Junta  de Govern. 
 
De  conformitat  amb el que determina l’article 21.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril 
reguladora de les Bases de règim Local  
 
Es deleguen les següents competències a la Junta de Govern Local: 
 
 

TITULAR 
COMPETÈNCIA 

ÒRGAN EN 
QUI ES 

DELEGA 

ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICL
E 

Alcaldia Junta de 
Govern 
Local 

Representar L’Ajuntament 21.1.b) 
LRBRL 
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Alcaldia Junta de 
Govern 
Local 

Dirigir, inspeccionar i impulsar els 
serveis i les obres municipals 

21.1.d) 
LRBRL 

Alcaldia Junta de 
Govern 
Local 

Desenvolupar la gestió econòmica 
d’acord amb el pressupost aprovat 
i disposar despeses dins del límit 
de la seva competència. 
Operacions de Tresoreria quan 
l’import acumulat de les 
operacions vives en cada moment 
no superin el 15% dels ingressos 
liquidats en l’exercici anterior. 
Ordenar pagaments i rendir 
comptes. 
(Tot això de conformitat amb el Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
Text refós de la Llei d’hisendes locals.) 

21.1.f) 
LRBRL 

Alcaldia Junta de 
Govern 
Local 

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord 
amb el pressupost i la plantilla 
aprovats pel Ple, aprovar les 
bases de les proves per a la 
selecció de personal i per als 
concursos de provisió de llocs de 
treball i distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin 
fixes ni periòdiques. 

21.1.g) 
LRBRL 

Alcaldia Junta de 
Govern 
Local 

Aprovar els instruments de 
planejament de desenvolupament 
del planejament general quan no 
estigui expressament atribuïda al 
Ple la competència, així com la 
dels instruments de gestió 
urbanística i dels projectes 
d’urbanització. 

21.1.j) 
LRBRL 

Alcaldia Junta de 
Govern 
Local 

Sancionar les faltes de 
desobediència a la seva autoritat o 
per infracció de les ordenances 
municipals, exceptuant els casos 
en què aquesta facultat estigui 
atribuïda a altres òrgans (sempre 
que no comportin separació del 
servei dels funcionaris i 
acomiadament del personal 
laboral) 

21.1.n) 
LRBRL 

Alcaldia Junta de L’aprovació dels projectes d’obres 21.1.o) 
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Govern 
Local 

i de serveis quan sigui competent 
per a la contractació o concessió i 
estigui previst en el pressupost. 

LRBRL 

Alcaldia Junta de 
Govern 
Local 

L’adquisició de béns i drets quan 
el seu valor no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost 
ni els 6.000.000€, així com 
l’alienació del patrimoni que no 
superi el percentatge ni la quantia 
indicats en els supòsits següents: 
 
Béns immobles, sempre que 
estigui previst en el pressupost. 
 
Béns mobles, tret dels declarats 
de valor històric o artístic, 
l’alienació dels quals no es trobi 
prevista en el pressupost. 

DA 2a. 
LCSP 

Alcaldia Junta de 
Govern 
Local 

Atorgar llicències, tret que les lleis 
sectorials ho atribueixin 
expressament al Ple o a la Junta 
de Govern Local. 

21.1.q) 
LRBRL 

 
Ho mana hi ho signa l’ Alcalde a Santa Oliva a disset de Juny de dos mil. “   
 
Obert debat  sobre el tema , el Regidor Sr. Carreras del grup polític d ‘ERC manifesta 
que troben a faltar el nomenament  del personal tècnic .  
 
El sr. Alcalde manifesta que encara no s’ha contractat a ningú , s’està treballant per 
procedir a fer les contractacions .  
 
El Sr. Carreras  demana també per la figura dels assessors , que sembla que estant 
treballant i encara no han estat  nomenats .  
 
El Sr. Alcalde manifesta que la Llei permet als grups polítics tenir assessors i que 
està previst que es contractaran dos assessors pels grups polítics que formen l’equip 
de Govern, i que en tot cas en el proper ple es donaran a conèixer els noms  dels 
càrrecs de confiança i dels assessors contractats. 
  
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió quan són les vint  
hores,  quaranta  minuts, cosa que certifico. 
 


