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Intervencions del grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya  ERC  en Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Begues
del 2 de juliol de 2015.
En Jaume Olivella i Riba amb DNI 36522234M, com a portaveu del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya i en Josep Atsuara i Soriano amb DNI 36908370V,
com a regidor i en nom de la secció local de ERC de Begues, passem a formular les
següents consideracions en relació als punts del Ple extraordinari del dijous, 2 de juliol de
2015.
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió constitutiva de data 13.06.2015.
Vot a favor.
2. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia sobre nomenament de Tinents
d’Alcalde i assignació de funcions als Regidors de l’Equip de Govern.
Proposem una organització més moderna i eficaç basada en àrees de gestió enlloc del
patró tradicional de regidories estàndard, inspirat en el model supramunicipal de la
Diputació de Barcelona.
Aquest nou model evità interferències, duplicitats i solapaments entre les diverses tasques
de gestió.
A continuació adjuntem la proposta d’ERC Begues per la legislatura 20152019:
1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA:
1.1 REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL (GENCAT, DIBA I CCBLL)
1.2 MEMBRE NAT DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (ÀMB)
1.3 REPRESENTACIÓ A LES ASSOCIACIONS (AMC I AMI)
1.4 RECURSOS HUMANS (RRHH)
2. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC:
2.1 HISENDA
2.2 PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.3 OCUPACIÓ
2.4 COMERÇ I CONSUM
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2.5 TURISME
3. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT:
3.1 URBANISME
3.2 MEDI AMBIENT
3.3 SERVEIS, OBRES I PROJECTES
3.4 PATRIMONI
3.5 HABITATGE
3.6 MOBILITAT I TRANSPORT
4. ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL
4.1 SERVEIS SOCIALS
4.2 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
4.3 SALUT PÚBLICA
4.4 ESPORTS
4.5 CULTURA
4.6 EDUCACIÓ
4.7 POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5. ÀREA DE CIUTADANIA
5.1 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
5.2 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)
5.3 COMUNICACIÓ
5.4 ATENCIÓ A LA INFÀNCIA, JOVENTUT I GENT GRAN
5.5 IGUALTAT I DRETS CIVILS
6. ÀREA DE GOVERNACIÓ
6.1 POLICIA LOCAL
6.2 PROTECCIÓ CIVIL

3. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia sobre nomenaments de membres de la
Juntes de Govern Local i atribucions d’aquesta.
Sol∙licitem la participació com a membres d’aquesta corporació amb veu però sense vot en
les Juntes de Govern com a mesura de transparència i bon govern. Donat que molts temes
de rellevància municipal s’aproven en aquest òrgan de govern i creiem oportú participar del
debat i garantir el dret a la informació.
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4. Donar compte de les dedicacions dels regidors membres de la Corporació.
Sol∙licitem també conèixer les retribucions finals de l’Alcaldia incloses les indemnitzacions
per assistències als plenaris de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) com a membre
nat de d’aquesta organització i d’altres que es puguin produir com a mesura de
transparència informativa i bon govern municipal.
5. Donar compte de la constitució de grups polítics, dels seus integrants i portaveus.
Res a dir.
6. Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple.
Sol∙licitem la celebració de plens municipals cada mes com a mesura de transparència i
proximitat amb la ciutadania de Begues. ERC Begues entenem la participació ciutadana des
d’aquesta perspectiva: el ple municipal és l’àgora dels afers públics del poble.
7. Fixació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.
Res a dir.
8. Composició de la Comissió Especial de Comptes.
Res a dir.
9. Creació i composició de la Comissió Informativa permanent.
Res a dir.
10. Creació i composició del Consell de Govern.
Res a dir.
11. Creació i composició de la Junta de Portaveus.
Pel que fa a la creació de la Junta de Portaveus considerem que aquest òrgan pot
esdevenir un succedani del Ple Municipal amb el condicionant que la Junta de Portaveus es
celebra a porta tancada i només per als portaveus dels grups municipals i per tant sense la
participació de la ciutadania com a públic. És per això, que ERC Begues apostem per un
Ple mensual per tal de fer arribar tots els afers públics i els seus processos de deliberació,
debat i pressa de decisions als beguetans i beguetanes.
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12. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.
Creiem fermament que el Plenari Municipal és el màxim òrgan de govern on s’haurien de
prendre totes les decisions que afectin directament a la ciutadania. Per tant, cal que el Ple
Municipal tingui totes les competències possibles sense derivarles a la Junta de Govern, tal
i com hem esmentat en el punt anterior.
I a més a més, ens agradaria remarcar que el llibre de documentació dels regidors/es
electes de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) L'Ajuntament Fàcil, més
transparent, 
en l'apartat 1.8 Les competències del Ple diu "A la pràctica, no só´n gaire
habtituals les delegacions del ple, pel risc que siguin titllades d'intents de sostreure el debat
i del control polític l'exercici de les competències afectades".
13.Designació de representants en òrgans col•legiats.
Demanem que s’inclogui al regidor d’esports, Sr. Jordi Montaña, com a representant del
Consell Esportiu del Baix LLobregat (CEBLLOB).
14.Fixació de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.
Sol∙licitem saber quins són els criteris emprats per fixar les indemnitzacions.
ERC Begues no estem d’acord que es valori més les assistències setmanals i quinzenals de
les Comissions de Govern i Juntes de Govern enfront de les assignades per l’assistència
bimensual dels Plens Municipals com màxim òrgan de govern i de representació pública.
15.Aprovació del nou model de Declaració i Registre d’Interessos, a efectes de la
seva publicació al Portal de Transparència o Seu Electrònica.
Aprofitant l’aprovació del nou model de Declaració i Registre d’Interessos, sol∙licitem que
tots els càrrecs electes documentin correctament la informació que se’ls demana com ara: la
còpia de la Declaració de Renda 2014 o el model 100 de devolució o ingrés; l’especificació
de les càrregues o gravàmens dels béns immobles; el títol d’adquisició (compra, herència o
donació), entre d’altres.
Begues, 30 de juny de 2015
Jaume Olivella i Riba

Josep Atsuara i Soriano

