EDICTE

-

Regidora Esther Marmaneu Domingo: Matèries relacionades amb cultura i festes,
patrimoni, turisme, igualtat, comunicació, transparència i participació ciutadana.

-

Regidor Josep Oriol Torrents Puyal: Matèries relacionades amb mobilitat i via
pública, parcs i jardins.

-

Regidora Maria Neus Hernández Calvet: Matèries relacionades amb educació,
joventut i infància.

-

Regidora Maria Filomena Martínez Bravo: Matèries relacionades amb serveis
socials, gent gran , sanitat, consum, habitatge, cooperació, obres i manteniment.

-

Regidor José Luis Soriano Núñez: Matèries relacionades amb hisenda, mercat i
noves tecnologies.
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Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals convocades mitjançant
Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat, es
fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal en exercici de la
potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local i altra legislació concordant reconeix a aquest Ajuntament.
Atès allò que disposen l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, 53.3 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 i els articles 43 i 44 del Reglament
d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.
En virtut de l’exposat, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc
conferides.
HE RESOLT:
PRIMER.- Delegar genèricament l'exercici de les funcions atribuïdes a l'Alcaldessa per a la
legislació en les matèries pròpies de la competència municipal, no delegades a altres
òrgans municipals, que a continuació s'indicaran, en els regidors següents:
- Regidor Manuel Alpuente Toledano: Matèries relacionades amb esports i medi
ambient.

Data 11-7-2019

Decret d’Alcaldia núm. 78/2019, de 18 de juny: Delegació de funcions de l’Alcaldia a
regidors de la corporació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es publiquen per a general coneixement la part dispositiva dels Decrets d'Alcaldia i acords
del Ple de la Corporació relatius al cartipàs municipal i al règim d'organització i
funcionament de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, en compliment del que
disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats.

A

Exp. X2019002005
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SEGON.- Acordar que la delegació genèrica comprendrà:
- La facultat de dirigir, impulsar, gestionar i inspeccionar les obres i serveis
municipals corresponents i la de gestionar-los en general quan la seva execució o
realització hagués estat acordada, recavant els assessoraments tècnics, sense

Decret d’Alcaldia núm. 77/2019, de 18 de juny: Nomenaments membres de la Junta
de Govern Local, nomenament tinents d’alcalde i delegacions de l’alcaldia a la Junta
de Govern Local.
Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals convocades mitjançant
Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat, es
fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal i, més concretament,
a la designació de tinents d’alcaldia, la designació dels membres de la Junta de Govern
Local i les delegacions de competències en exercici de la potestat d'autoorganització que
l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
altra legislació concordant reconeix a aquest Ajuntament.
Ateses les competències de l'Alcaldia de conformitat amb el que es disposa a l'article 53 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 l'article 21 i 23 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril
Reguladora de Bases de Regim Local i 52 del Reglament d'Organització i Funcionament
de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986.
En virtut de l’exposat, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc
conferides.
HE RESOLT:
PRIMER.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local de la Corporació els regidors i
regidores següents:
- Sr. Manuel Alpuente Toledano
- Sr. Josep Oriol Torrents Puyal
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
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TERCER.- Determinar que els nomenaments seran efectius des de la data següent de la
signatura d'aquesta resolució. La delegació s'entén per temps indefinit.
QUART.- Notificar personalment aquesta resolució als interessats amb l'apercebiment que
s'entendran tàcitament acceptats els nomenaments i delegacions si no es fa declaració en
contrari.
CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del
que disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i
difondre-la, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen
els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a
la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
SISÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es
convoqui per donar compliment de l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

CVE 2019024373

Les contractacions menors fins a 1.000,00 EUR dins de l'àmbit concret de les
competències atribuïdes. La proposta d'altres despeses i acords davant dels
corresponents òrgans de govern.

Data 11-7-2019

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La representació de l'Ajuntament en l'àmbit de les matèries objecte de delegació.

B

-

A

facultat d'emetre actes administratius que afectin a tercers. En cap cas s'entendran
compreses atribucions legalment indelegables.

2on Tinent d'Alcalde: Sr. Josep Oriol Torrents Puyal

-

3er Tinent d'Alcalde: Sra. Maria Neus Hernández Calvet

-

4rt Tinent d'Alcalde: Sr. José Luis Soriano Núñez

TERCER.- Delegar en la Junta de Govern Local de la Corporació de les competències
atribuïdes a l'Alcaldia següents:
a) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat,
aprovació de modificacions de pressupost, disposar despeses dins dels límits de la
competència d'aquesta Alcaldia; ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de
conformitat amb allò disposat a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. La delegació no
inclou l'aprovació de la liquidació del pressupost.
b) Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel
Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de
provisió de llocs de treball i distribuir las retribucions complementàries que no siguin fixes i
periòdiques.
c) Acordar el nomenament i les sancions de tot el personal, així com la incoació i tramitació
dels corresponents expedients, excepte els acords de separació del servei dels funcionaris
de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral. Dins d'aquesta delegació no
s'entendrà efectuada la de nomenament de personal interí i eventual per urgència
resolució, aquesta última, que haurà d'ésser posada en coneixement del Ple de la
Corporació en la primera sessió d'aquest.
d) Sancionar les faltes de desobediència a l'autoritat municipal o per infracció de les
ordenances municipals, excepte en aquells casos en que tal facultat estigui atribuïda a
altres òrgans que no siguin l'Alcaldia.
e) Les facultats sancionadores en totes les matèries de competència municipal, i en
concret les corresponents a convivència ciutadana, medi ambient, sanitat i salubritat
pública, trànsit, establiments públics, i qualsevol que estigui atribuïda directa o
indirectament a l'Alcaldia-presidència de la Corporació Municipal.
f) Les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió
d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials,
quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni,
en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre
que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
La competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de concessions
sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial quan el pressupost base de licitació no superi el 10 per cent dels recursos
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SEGON.- Nomenar tinents d'Alcalde de la Corporació per ordre de nomenament:
- 1er Tinent d'Alcalde: Sr. Manuel Alpuente Toledano

CVE 2019024373

Sr. José Luis Soriano Núñez

Data 11-7-2019

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sra. Maria Neus Hernández Calvet
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-
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SISÈ.- Determinar que els nomenaments seran efectius des de la data següent de la
signatura d'aquesta resolució.
SETÈ.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que
disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i difondrela, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i
permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i
següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i
Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés
a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

B

ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del
patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
g) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost; així com la modificació de
projectes en la mateixa forma i condicions que la dels contractes dels l'apartat anterior.
h) L'atorgament de llicències, permisos i autoritzacions que s'estableixin de competència
de l'Alcalde.
i) Resolucions de tipus graciable dirigides a l'Alcaldia, sense perjudici de les competències
que en tot cas li són pròpies.
j) Aprovació dels expedients relatius a peticions de baixa de vehicles, per desballestament
o altres causes davant la Direcció Provincial de Trànsit.
k) Els acords de tramitació, concessió, inspecció i altres resolucions contemplades per la
normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa
reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa
general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d'intervenció a
aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les
empreses.
l) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió
urbanística i dels projectes d'urbanització.
m) L'aprovació de convenis amb altres administracions o acords de col·laboració amb
entitats sense finalitat de lucre, així com d'entitats, persones o empreses privades.
n) Aquelles que la legislació de l'Estat o de les Comunitats Autònomes assignen al municipi
i no atribueixen a altres òrgans municipals.
o) La Junta de Govern Local tindrà assignades per atribució legal, a més les següents
competències:
- Assistència permanent a l'alcaldessa en l'exercici de les seves funcions.
- Les atribucions que les lleis li designin o, en el seu cas, les que el Ple li delegui.
QUART.- La Junta de Govern celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat setmanal, els
dilluns, a les 17.30 hores.
CINQUÈ.- Facultar a la senyora Alcaldessa per suspendre la realització de les sessions de
la Junta de Govern Local del mes d'agost i per alterar les que coincideixin amb Setmana
Santa, Nadal, com conseqüència dels períodes de vacances, quan això no suposi un
perjudici per la gestió dels assumptes municipals, així com també per posposar o avançar
la realització de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, dins la mateixa
setmana de la seva realització, quan el dia fixat sigui festiu.

VUITÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es
convoqui per donar compliment de l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT:
PRIMER.- Establir que a partir d'avui i per a aquest mandat els membres de la Corporació
que exerciran el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, d'acord amb el que
estableix l'article 75.1 i 2, de la Llei de Bases de Règim Local, són els següents:
- Regidora Esther Marmaneu Domingo: dedicació exclusiva.
- Regidora Maria Filomena Martínez Bravo: dedicació exclusiva.
- Alcaldessa Immaculada Ferret Raventós: Dedicació parcial del 85% (32 hores
setmanals).
SEGON.- Els membres de la corporació relacionats seran donats d'alta en el règim general
de la Seguretat Social i les percepcions corresponents resten subjectes a la retenció de
l'IRPF.
TERCER.- Les retribucions brutes seran fixades pel plenari extraordinari que es convoqui
per donar compliment a l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
Acord del Ple extraordinari del dia 1 de juliol de 2019 de donació de comptes de la
constitució dels grups municipals.
Atès que l'article 73.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local preveu que, a
efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es
constitueixen en grups municipals.
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Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 78/2019 de data 18 de juny de 2019 en el que s'han
delegat determinades funcions a determinats regidors.
L'art. 75.5 de la LRBRL disposa que correspon al president de la corporació determinar els
membres d'aquesta que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o
parcial, sent competència del ple la determinació del seu règim retributiu.
En virtut de l’exposat, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc
conferides.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Atès el que prescriu l'article 75.1 i 2, 75 bis i 75 ter de la Llei de Bases de Règim Local, 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 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les entitats locals, el Ple de la Corporació haurà de determinar la relació de càrrecs que
podran desenvolupar-se en règim de dedicació exclusiva i les quanties que corresponen a
cadascú amb càrrec als Pressupostos.

B

Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals convocades mitjançant
Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat, es
fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal en exercici de la
potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local i altra legislació concordant reconeix a aquest Ajuntament.

A

Decret de l’Alcaldia núm. 79/2019, de 18 de juny.

1.628 vots
1.050 vots
246 vots

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, dóna
coneixement al Ple de l'Ajuntament del següent:
PRIMER.- Constitució dels següents grups polítics municipals:
1) Grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSCCP), format pels següents regidors/es:
-

La Sra. Immaculada Ferret Raventós.
El Sr. Manuel Alpuente Toledano.
La Sra. Esther Marmaneu Domingo.
El Sr. Josep Oriol Torrents Puyal.
La Sra. Maria Neus Hernández Calvet.
La Sra. Maria Filomena Martínez Bravo.
El Sr. José Luis Soriano Nuñez.

Serà el portaveu el Sr. Josep Oriol Torrents Puyal i com a suplent única la Sra.
Esther Marmaneu Domingo.
2) Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya -Acord Municipal (ERC-AM),
format pels següents regidors/es:
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Es dóna compte dels escrits dirigits a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació i presentats a
la Secretaria General dins del període de cinc dies hàbils següents a la constitució de la
corporació, mitjançant els quals vénen a constituir-se com a grups municipals, complint així
el que disposen els arts. 24 i 25 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, fent
constar, igualment, la designació dels seus portaveus, amb els seus respectius suplents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Vistes les peticions realitzades pels diferents regidors a fi de constituir els diferents grups
municipals.

CVE 2019024373

230 vots

B

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
POBLE ACTIU-CANDIDATURA UNITAT POPULAR ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA
SANTA
MARGARIDA I ELS MONJOS (PA - CUP-AMUNTSMM)
JUNTS PER CATALUNYA STA. MARGARIDA I ELS
MONJOS (JxCAT-JUNTS)

https://bop.diba.cat

Vist que a les eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 van obtenir representació a
l'Ajuntament les candidatures següents:

Pàg. 6-18

Atès que en anteriors mandats s'han constituït grups municipals segons les diferents
candidatures que van obtenir representació arran de les eleccions locals.

A

Segons l’article 50 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat per Decret 2/2003, de 28 d'abril, per al millor funcionament dels òrgans de govern
de la corporació, el Ple pot acordar la creació de grups municipals.

-

La Sra. Susanna Escribà Vivó.

Serà la portaveu la Sra. Susanna Escribà Vivó.
SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament, en compliment del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya.
TERCER.- Notificar aquest acord a Secretària, Intervenció i Tresoreria municipal.
Acord del Ple extraordinari del dia 1 de juliol de 2019 d’organització d’inici de
mandat, periodicitat de les sessions plenàries i nomenaments de càrrecs
dependents del ple de la Corporació.
Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals convocades mitjançant
Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat, es
fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal i en exercici de la
potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local i altra legislació concordant reconeix a aquest Ajuntament.
D'acord amb l'article 38 del Reglament d'Organització, funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, de 28 de novembre, el Ple de la Corporació haurà de realitzar una sessió
Plenària extraordinària dins els trenta dies següents a la Constitució de la Corporació per
tal de resoldre sobre la periodicitat de les sessions i nomenament de càrrecs dependents
del Ple de la Corporació.

https://bop.diba.cat

Serà la portaveu la Sra. Amanda Gallego Santacana.
4) Grup municipal de Junts Per Catalunya Santa Margarida i els Monjos (JxCATJUNTS), format per la següent regidora:

Pàg. 7-18

La Sra. Amanda Gallego Santacana.

CVE 2019024373

-

Data 11-7-2019

Serà la portaveu la Sra. Lourdes Quer i Montserrat i com a suplent únic el Sr.
Domingo Prunera i Galofré.
3) Grup municipal de Poble Actiu-Candidatura Unitat Popular- Alternativa Municipalista
Santa Margarida i els Monjos (PA - CUP-AMUNT-SMM), format per la següent
regidora:

A

La Sra. Lourdes Quer i Montserrat.
El Sr. Domingo Prunera i Galofré.
La Sra. Núria Calvet Sánchez.
El Sr. José Antonio Sánchez Vallecillos.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-
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Per tot això, el Ple de la Corporació adopta els següents:











Consell Escolar de la comarca:
Sra. Maria Neus Hernández Calvet.
Consorci LOCALRET:
Sr. José Luis Soriano Nuñez.
Associació de Defensa Forestal Puig de l'Àliga:
Sr. Manuel Alpuente Toledano i suplent el Sr. Josep M. Calaf Gozalo (Tècnic de
Medi Ambient).
Consorci Socio Sanitari de Catalunya:
Sra. Maria Filomena Martínez Bravo.
Junta Local de Seguretat:






L’Alcaldessa: Sra. Immaculada Ferret Raventós.
Regidor de mobilitat i via pública: Sr. Josep Oriol Torrents Puyal.
Assistents convidats: portaveus dels grups municipals.

Consorci De Promoció Turística de l'Alt Penedès:




2 regidores del Grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (PSC-CP): Sra. Immaculada Ferret Raventós i Sra.
Maria Neus Hernández Calvet.
1 Regidor del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya -Acord
Municipal (ERC-AM): Sr. José Antonio Sánchez Vallecillos.
1 Regidora del Grup municipal de Poble Actiu-Candidatura Unitat PopularAlternativa Municipalista Santa Margarida i els Monjos (PA - CUP-AMUNTSMM): Sra. Amanda Gallego Santacana.
1 Regidora del Grup municipal de Junts Per Catalunya Santa Margarida i els
Monjos (JxCAT-JUNTS): Sra. Susanna Escribà Vivó.

Sra. Immaculada Ferret Raventós, suplent Sra. Esther Marmeneu Domingo.

Fundació Privada Castell de Penyafort:

 Alcaldessa: Sra. Immaculada Ferret Raventós.
 Regidora de cultura: Sra. Esther Marmaneu Domingo.
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
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Mancomunitat de Municipis Penedès-Garraf:
Sra. Immaculada Ferret Raventós i com a suplent el Sr. Josep Oriol Torrents Puyal.
Consell Escolar Municipal:
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Consorci del Parc del Foix:
Sra. Immaculada Ferret Raventós i Sr. Manuel Alpuente Toledano.

Data 11-7-2019



Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SEGON.- Nomenar a les següents persones com a membres representants de la
Corporació als Òrgans corresponents següents:

A

PRIMER.- Acordar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple que seran cada dos
mesos i es realitzaran l’últim dilluns del mes corresponent. Tot això, sense perjudici que es
pugui modificar el calendari de plens respecte les previsions inicials proposades segons
necessitats de la Corporació.



SEGON.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament, en compliment del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya.
Acord del Ple extraordinari del dia 1 de juliol de 2019 de composició Comissió
Informativa General.
Atès que l'article 60 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
aprovat per Decret 2/2003, de 28 d'abril, estableix l'obligatorietat de constitució de
Comissions Informatives en els municipis de més de 5.000 habitants.
Atès que en el mandat 2007-2011 en data 5 de juliol de 2007 es va aprovar pel Ple la
constitució d'una comissió única, la Comissió Informativa General de caràcter permanent,
fet que es va mantenir en el mandat 2011-2015 i 2015-2019.
Vistos els articles 123, 124, 125, 134, 135, 136, 137 i 138 del Reglament d'Organització i
Funcionament de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986 (ROF), i els articles 20 de
la Llei de Reguladora de Bases de Règim Local i els articles 58 i 60 del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret 2/2003, de 28 d'abril
(TRLMRLC), on es regula el procediment de creació, composició, atribucions i
funcionament de les Comissions Informatives.
Atès que cal crear per al present mandat municipal la comissió o comissions informatives
que s'entenguin necessàries.
Atès que s'entén procedent mantenir l'existència d'una única Comissió encarregada de
l'estudi i informe de tots aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple i a la Junta
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
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Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat:
Sra. Immaculada Ferret Raventós i Sr. Manuel Alpuente Toledano
Consorci de Govern Territorial de Salut de l'Alt Penedès:
Sra. Immaculada Ferret Raventós i suplent Sra. Maria Filomena Martínez Bravo.
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària
Sra. Immaculada Ferret Raventós i Sra. Esther Marmaneu Domingo.
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Data 11-7-2019



Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



2 regidors del Grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (PSC-CP): Sr. Manuel Alpuente Toledano i Sra.
Maria Neus Hernández Calvet.
1 Regidora del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya -Acord
Municipal (ERC-AM): Sra. Núria Calvet Sánchez.
1 Regidora del Grup municipal de Poble Actiu-Candidatura Unitat PopularAlternativa Municipalista Santa Margarida i els Monjos (PA - CUP-AMUNTSMM): Sra. Amanda Gallego Santacana.
1 Regidora del Grup municipal de Junts Per Catalunya Santa Margarida i els
Monjos (JxCAT-JUNTS): Sra. Susanna Escribà Vivó.

B



SEGON.- L'Alcaldessa, la Sra. Immaculada Ferret Raventós, serà la Presidenta de la
Comissió Informativa, podent delegar la presidència efectiva en qualsevol membre de la
Corporació.
TERCER.- Establir la composició de la Comissió Informativa General de la forma següent:
5 Regidors del Grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (PSC-CP):



2 Regidores del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya -Acord
Municipal (ERC-AM):






Sra. Lourdes Quer i Montserrat
Sra. Núria Calvet Sánchez
Suplents Domingo Prunera i Galofré i José Antonio Sánchez Vallecillos.

1 Regidora del Grup municipal de Poble Actiu-Candidatura Unitat PopularAlternativa Municipalista Santa Margarida i els Monjos (PA - CUP-AMUNT-SMM):




Sra. Immaculada Ferret Raventós.
Sr. Manuel Alpuente Toledano.
Sr. Josep Oriol Torrents Puyal.
Sra. Maria Neus Hernández Calvet.
Sr. José Luis Soriano Nuñez.

Sra. Amanda Gallego Santacana.

1 Regidora del Grup municipal de Junts Per Catalunya Santa Margarida i els
Monjos (JxCAT-JUNTS):


https://bop.diba.cat

Sra. Susanna Escribà Vivó.
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PRIMER.- Crear una Comissió Informativa General permanent, encarregada de l'estudi i
informe de tots aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple i a la Junta de Govern
Local, quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagin
d'adoptar-se acords declarats urgents, tot això de conformitat amb els articles 60
TRLMRLC i 20 LRBRL.

CVE 2019024373

ACORDS

Data 11-7-2019

Per tot això, el Ple de la Corporació adopta els següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Atès que la composició de la Comissió ha de respectar la proporcionalitat resultant de les
eleccions i procurar de dotar de presència a totes les forces polítiques presents en el Ple
Municipal.

A

de Govern Local, quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, excepte quan
hagin d'adoptar-se acords declarats urgents, tot això de conformitat amb els articles 60
TRLMRLC i 20 LRBRL.

De conformitat amb l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 125 i 127 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic dels ens local, a tots els Ajuntaments ha d'existir la Comissió Especial de Comptes
que ha d'informar sobre el Compte General de l'Ajuntament i han d'estar representats els
diferents grups municipals.
En virtut de l’exposat, el Ple de la Corporació adopta els següents:
ACORDS
PRIMER.- Que la Comissió Especial de Comptes estigui integrada per 7 membres:
 4 Regidors del Grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (PSC-CP):





1 Regidora del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya -Acord
Municipal (ERC-AM):




Sra. Lourdes Quer i Montserrat

https://bop.diba.cat
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1 Regidora del Grup municipal de Poble Actiu-Candidatura Unitat PopularAlternativa Municipalista Santa Margarida i els Monjos (PA - CUP-AMUNT-SMM):

 Sra. Amanda Gallego Santacana.
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
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Sra. Immaculada Ferret Raventós
Sr. Josep Oriol Torrents Puyal
Sra. Maria Neus Hernández Calvet
Sr. José Luis Soriano Nuñez

CVE 2019024373

Acord del Ple extraordinari del dia 1 de juliol de 2019 de membres de la Comissió
Especial de Comptes

Data 11-7-2019

CINQUÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament, en compliment del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

QUART.- Acordar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa cada
dos mesos de manera ordinària, amb la periodicitat que ho faci el Ple municipal, per tal de
conèixer els assumptes que s'hi tractin, en els dies i hora que estableixi l'Alcalde/essa o el
president efectiu.

A

Tanmateix podran assistir a la Comissió els tècnics municipals competents en raó dels
assumptes a tractar amb veu però sense vot.

1 Regidora del Grup municipal de Junts Per Catalunya Santa Margarida i els
Monjos (JxCAT-JUNTS):

Acord del Ple extraordinari del dia 1 de juliol de 2019 d’Establiment del règim de
dedicació, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres corporatius.
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1
d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 de juny 2019 i
determinat, dins del nou Cartipàs Municipal, el règim de delegacions de competències de
l'Alcaldia i els membres de la Corporació que han d'ostentar la condició de Tinents/tes
d'Alcalde i han de conformar la Junta de Govern Local en aquest mandat, mitjançant els
Decrets núm. 77 i 78, tots ells de 18 de juny d'aquest any, resulta indispensable procedir a
l'establiment del règim de dedicació dels membres d'aquesta Corporació i a la determinació
del nou règim de retribucions i indemnitzacions.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 75 i següents de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança 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, dins dels límits màxims establerts per la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret
de percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de
dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i
condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així
com, també, a ser indemnitzats per les despeses efectives realitzades en l'exercici del
càrrec, de conformitat amb els límits retributius establerts en el Reial Decret Llei 24/2018,
de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en
l'àmbit del sector públic.

https://bop.diba.cat
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TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Butlletí d'Informació
Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, en compliment de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i difondre el seu contingut, en compliment
del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la
Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i
Bon Govern de Catalunya.

CVE 2019024373

SEGON.- L'Alcaldessa, la Sra. Immaculada Ferret Raventós, serà la presidenta de la
Comissió Especial de Comptes, podent delegar la presidència efectiva en qualsevol
membre de la Corporació.

A

Sra. Susanna Escribà Vivó.

Data 11-7-2019



Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
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Atès que d'acord amb el que disposa l'apartat 1.i) de l'article 75 ter de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el número màxim de membres que
poden desenvolupar les seves funcions en règim de dedicació exclusiva no pot excedir de

-

-

Regidora Esther Marmaneu Domingo:
Matèries relacionades amb cultura i festes, patrimoni, turisme, igualtat,
comunicació, transparència i participació ciutadana.
Dedicació exclusiva amb retribució bruta anual de 30.642,88 EUR.
Regidora Maria Filomena Martínez Bravo:
Matèries relacionades amb serveis socials, gent gran, sanitat, consum, habitatge,
cooperació, obres i manteniment. Dedicació exclusiva amb retribució bruta anual de
30.642,88 EUR.

SEGON.- Reconèixer i establir que, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de
constitució de l’Ajuntament, l’Alcaldessa de la corporació, la Sra. Immaculada Ferret
Raventós, exercirà el seu càrrec en règim de dedicació parcial (85%, 32 hores setmanals) i
percebrà la retribució bruta anual de 40.071,46 EUR.
TERCER.- Els membres de la corporació relacionats, percebran les retribucions
esmentades dividides per 14 pagues, seran donats d'alta en el règim general de la
Seguretat Social i les percepcions corresponents resten subjectes a la retenció de l'IRPF.
La percepció d'aquestes retribucions és incompatible amb la percepció d'indemnitzacions
per assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació però compatible amb la percepció d'indemnitzacions per les despeses efectives
ocasionades en l'exercici del seu càrrec.
Els membres de l'Ajuntament que siguin personal de les administracions públiques i dels
ens, organismes i empreses d'elles deponents únicament podran percebre retribucions per
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
www.santamargaridaielsmonjos.cat
info@smmonjos.cat
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PRIMER.- Reconèixer i establir que, amb efectes del dia 18 de juny de 2019, data de
determinació del règim de delegacions de competències de l'Alcaldia i dels membres de la
Corporació que han d'ostentar la condició de Tinents/tes d'Alcalde i que han de conformar
la Junta de Govern Local en aquest mandat, els regidors i regidores que continuació es
relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva i seran donats
d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social:

Data 11-7-2019

ACORDS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per tot això, el Ple de la Corporació adopta els següents:

B

Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 50.8 del Text Refós abans esmentat,
els Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar d'una infraestructura mínima de mitjans
materials i personals per a l'exercici del càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals
d'aquest Ajuntament i a la vista del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
requereix assignar-los una dotació econòmica de caràcter mensual, que contindrà un
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del seu nombre de
membres, la qual no podrà ser destinada per aquests al pagament de remuneracions de
personal de qualsevol tipus al servei de l'Ajuntament, ni a l'adquisició de béns que puguin
constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

A

3 en un municipi entre 3.001 i 10.000 habitants com és el cas de Santa Margarida i els
Monjos.

Aquests imports resten subjectes a la retenció de l'IRPF i seran declarats com a
rendiments del treball.
CINQUÈ.- Amb efectes del dia 15 de juny de 2019, data de constitució d'aquest
Ajuntament, establir a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació
econòmica de la quantia següent:
- 34,48 EUR mensuals per cada regidor electe.
- 103,42EUR mensuals per cada Grup polític municipal.
Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus al servei de l'Ajuntament, ni a l'adquisició de béns que puguin constituir
actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d'una comptabilitat específica que els
Grups polítics posaran a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho sol·liciti, en els
termes previstos en la legislació vigent.
SISÈ.- Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les
despeses efectivament realitzades en l'exercici del càrrec, prèvia la seva acreditació
documental.
SETÈ.- Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i als
Regidors i Regidores afectats, fent constar a aquells que han sigut designats per a
desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s'entendrà
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Av. Catalunya, 74 - 08730 Santa Margarida i els Monjos
Tel. 93 898 02 11
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a) Per assistència al Ple de l'Ajuntament tots els regidors percebran la quantitat de
391,82 EUR, si bé no es percebran mes de 8 assistències per any, encara que el
nombre de sessions a les quals s'hagués assistit fos superior i en el que resta de
l'any 2019 no es podran percebre més de 4, encara que el nombre de sessions a
les quals s'assisteixi fos superior.
b) Per assistència a la Comissió Informativa General de l'Ajuntament en qualitat de
membres de la mateixa es percebrà la quantitat de 253,70 EUR, si bé no es
percebran mes de 8 assistències per any, encara que el nombre de sessions a les
quals s'hagués assistit fos superior i en el que resta de l'any 2019 no es podran
percebre més de 4, encara que el nombre de sessions a les quals s'assisteixi fos
superior.
c) Per assistència a la Junta de Govern Local, en qualitat de membres de la mateixa
es percebrà la quantitat de 233,64 EUR, si bé no es percebran mes de 48
assistències per any, encara que el nombre de sessions a les quals s'hagués
assistit fos superior.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

QUART.- Establir amb efectes del dia 15 de juny de 2019, que els regidors que no tenen
dedicació exclusiva ni parcial, percebran els següents imports per assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels següents òrgans col·legiats:

B

la seva dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva jornada en els seus
respectius centres de treball en els termes que estableix l'art. 5 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Les retribucions previstes en aquest apartat s'incrementaran, en els anys posteriors, en el
mateix percentatge d'increment aplicat a les retribucions del personal al servei de
l'administració local.

acceptat aquest règim per l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de les
24 hores següents a la seva notificació.

D'acord amb l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, és personal eventual el que, en
virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions expressament
qualificades com de confiança o assessorament especial, sent retribuït amb càrrec als
crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi.
El nomenament i cessament seran lliures i el cessament tindrà lloc, en tot cas, quan es
produeixi el de l'autoritat a la qual es presta la funció de confiança o assessorament.
Al personal eventual li serà aplicable, en el que sigui adequat a la naturalesa de la seva
condició, el règim general dels funcionaris de carrera.
L'article 104 bis de la LRBRL estableix uns límits màxims a les dotacions de llocs de treball
la cobertura dels quals correspongui a personal eventual en les entitats locals i només
podran estar assignats als serveis generals de l'entitat local, realitzant funcions de
confiança o d'assessorament especial.
El número de llocs a cobrir per aquest personal no podrà excedir d’un en el cas de
l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos per ser un municipi de població inferior a
10.000 habitants i superior a 5.000.

https://bop.diba.cat
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Un cop celebrades les eleccions locals del passat 26 de maig de 2019 i constituït el nou
Ajuntament en data 15 de juny de 2019, procedeix que el Ple municipal determini, d’acord
amb el que estableix l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local (LRBRL), el número, característiques i retribucions del personal eventual.

Data 11-7-2019

Acord del Ple extraordinari del dia 1 de juliol de 2019 de determinació del número,
característiques i retribucions del personal eventual.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

NOVÈ.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d'Anuncis de
l'Ajuntament, en compliment del que disposa l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i difondre el seu contingut, en compliment del
Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i
Bon Govern de Catalunya.

A

VUITÈ.- Notificar aquest acord als departaments de Recursos Humans, Tresoreria i
Intervenció.

ACORDS
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D'acord amb tot el relacionat anteriorment, aquesta alcaldia en ús de les atribucions
legalment conferides, el Ple Municipal adopta els següents:

QUART.- Publicar a la Seu Electrònica Municipal i mantenir permanentment actualitzada la
informació relativa al número, característiques i retribucions dels llocs de treball de
personal eventual d’aquest Ajuntament i, en general i en compliment del Principi de
Transparència, difondre en aquest mitjà el contingut d’aquest acord, donant així
compliment a les obligacions de publicitat previstes per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i pels articles 5 i següents de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i
Bon Govern de Catalunya.
Publicar, així mateix, aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, en compliment del que estableixen els articles 104.3 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 304 del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Departament de Recursos Humans, a fi que realitzi
els tràmits necessaris per a incloure aquests llocs de treball de personal eventual a la
Plantilla de Personal.
Acord del Ple extraordinari del dia 1 de juliol de 2019 de composició Mesa de
Contractació Permanent de conformitat amb la llei 9/2018 de 8 de novembre de
contractes del sector públic.
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TERCER.- Les retribucions anuals brutes d'aquest personal s'abonaran en catorze pagues,
prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual i dues corresponents a les pagues
extraordinàries de juny i desembre, i es revisaran anualment en la mateixa proporció que
es revisin les retribucions de la resta de personal al servei de l’Ajuntament.

Data 11-7-2019

SEGON.- La dedicació del personal amb dedicació ordinària implicarà el compliment de la
jornada laboral ordinària de la resta del personal municipal, la incompatibilitat per a la
percepció d'hores extraordinàries i l’obligació d'estar a disposició de l’Alcaldia en qualsevol
moment en què sigui requerit, i comportarà que el desenvolupament d’aquest lloc de treball
pugui ser compatible amb una altra activitat en el sector públic o privat, en el marc de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Pública, prèvia concessió de la corresponent autorització de compatibilitat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona





Denominació del lloc de treball destinat al personal eventual: Coordinador/a
de les àrees de gestió i serveis a les persones.
Jornada laboral: Ordinària, 37,5 hores setmanals.
Retribució anual bruta : 34.650 EUR.
Funcions: Es responsable de la coordinació dels diferents serveis
municipals, així com de l’assessorament a l’alcaldia i a les diferents
regidories.

B



A

PRIMER.- Establir el número, característiques i retribucions dels llocs de treball la
cobertura dels quals s’efectuarà amb personal eventual, en els termes següents:
- 1 Lloc de treball destinat a personal eventual.

La Mesa actuarà com a òrgan d'assistència de l'òrgan de contractació competent en tots
els contractes que celebri aquesta entitat local, i siguin objecte d'adjudicació mitjançant
procediment obert, obert simplificat, restringit, de diàleg competitiu, de licitació amb
negociació i d'associació per a la innovació, així com en els procediments negociats en què
no sigui necessari publicar anuncis de licitació i en els procediments oberts simplificats per
a l'adjudicació de contractes d'obres de valor estimat inferior a 80.000 euros, i en
contractes de subministraments i de serveis de valor estimat inferior a 35.000 euros.
SEGON.- Designar com a membres de la Mesa de Contractació Permanent a les següents
persones:

President/a:


L’Alcaldessa de la corporació, la Sra. Immaculada Ferret Raventós.

Vocals:




La Secretària municipal, la Sra. Alba Estévez López.
La Interventora municipal, la Sra. Lídia Ruiz Ordóñez.
L’Administrativa de regidories, la Sra. Maria Angeles Gutierrez Funes.

En cas de vacant, absència o malaltia i, en general, quan concorri alguna causa justificada,
el règim de suplències dels membres de la Mesa de Contractació Permanent serà el
següent:
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PRIMER.- Constituir la Mesa de Contractació Permanent de l'Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos, d’acord amb el que estableix la llei de contractes, la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 /
UE, de 26 de febrer de 2014.

Data 11-7-2019

ACORDS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De conformitat amb el que disposa l'article 326 i l'apartat 7 de la Disposició Addicional
Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic, i 21 i 22 del Reial Decret 817/2009 de 8
de Maig, de desenvolupament parcial de l'esmentada llei, el Ple de la Corporació adopta
els següents

A

Aprovar la constitució de la Mesa Permanent de Contractació d'aquest Ajuntament havent
de determinar la seva composició i competències pel Ple de l'Ajuntament, de conformitat
amb la llei de contractes, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.
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President/a:



La regidora de cultura i festes, patrimoni, turisme, igualtat, comunicació,
transparència i participació ciutadana, la Sra. Esther Marmaneu Domingo.

Per a la vàlida constitució de la Mesa hauran d'estar presents la majoria absoluta dels seus
membres, i, en tot cas, el President, el Secretari, i el vocal que tingui atribuïdes les funcions
corresponents a l'assessorament jurídic i al control econòmic-pressupostari de l'òrgan.
En el no previst expressament en el present acord en relació amb el règim de
funcionament de la Mesa de Contractació, s'aplicaran amb caràcter subsidiari, els articles
15 a 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del Sector Públic, d'acord amb el
que disposa la disposició final segona de la Llei de Contractes del Sector Públic.
TERCER.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil del
Contractant.
QUART.- Traslladar el nomenament dels membres de la Mesa de Contractació Permanent
als designats.

L’Alcaldessa
Imma Ferret Raventós
Santa Margarida i els Monjos, 3 de juliol de 2019
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A les reunions de la Mesa de Contractació Permanent es podran incorporar, previ acord de
la mateixa i a sol·licitud del seu President/a, els funcionaris o assessors especialitzats que
resultin necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, que actuaran amb veu,
però sense vot . També, podran assistir els regidors de la corporació, amb veu però sense
vot que hauran de guardar reserva i mantenir la confidencialitat de la informació a què
tinguin accés per raó del càrrec, així com de guardar secret sobre els debats i les votacions
que es realitzin en sessions que no gaudeixin de caràcter públic.

Data 11-7-2019

Tots els membres de la Mesa de Contractació Permanent tindran veu i vot, i exercirà com
a secretari de la Mesa la Secretària municipal, que tindrà veu i vot.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona




Secretari/a accidental, segons nomenament efectuat a l’efecte per la
Direcció General de l’Administració Local.
La Tresorera accidental, la Sra. Judit Borjas Torrente.
L’Administrativa de secretària, la Sra. Purificación Sánchez del Arco.

B



A

Vocals:

