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AVV/rcb 
 

ANUNCI 
 

 
Es fan públic, als efectes legalment establerts, els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de 
Masquefa en sessió extraordinària del dia 1 de juliol de 2015, relatius al Cartipàs Municipal 2015-
2019, i que literalment diuen:  
 
1.- “PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE ORDINARI 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, 
d’acord amb la legislació vigent, a l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 98 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, el Ple pot celebrar sessions 
ordinàries o extraordinàries i celebrarà, com a mínim, les sessions ordinàries amb periodicitat 
bimensual en els municipis de més 5.001 i fins 20.000 habitants. 
 
Per tot això i per agilitat administrativa i major participació, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el 
que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l’article 46 2a) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i amb l’article 28 del ROM, 
aprovat pel Ple de la Corporació en la sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2014, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació que es celebraran amb 
caràcter mensual, tindran lloc el segon dijous, no festiu, de cada mes, a les 19’30 hores, en 
el Saló de Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte. 
 
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per suspendre la celebració del Ple ordinari del mes d’agost, com 
a conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, 
així com per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple, dins del mateix 
mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional, o 
per raons que ho justifiqui. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors afectats i als Caps dels diferents Serveis 
Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
Quart.- Publicar els precedents acords al Portal de la Transparència de conformitat amb l’article 9 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; 
al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en compliment d’allò que disposa 
l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; al taulell d’anuncis i web de 
l’ajuntament.” 

 
2.- “CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
PERMANENTS I COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
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Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari, procedir, 
d’acord amb la legislació vigent, i d’acord amb l’article 4.1.e) i 4.2. del ROM, aprovat pel Ple de la 
Corporació en la sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2014, a la creació i composició de les 
Comissions Informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo 
d’òrgans complementaris de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l’article 20.1.c de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, atorga a tots els Grups Municipals 
integrants de la Corporació. 

 
Atès que de conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, constituïda pel Decret 
Legislatiu 2/2003 Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, arts. 58,3 i 60; en 
concordança amb els articles 134 i ss. del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre; i amb els articles 64 a 
66 del ROM; correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes 
Comissions Informatives d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeir 
a l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb 
l’objecte de tractar temes específics. 

 
Atès que en conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions estaran integrades pels 
membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la Corporació, en proporció a 
la seva representativitat en aquest Ajuntament, o igual per cada grup. En aquest últim cas s’aplica el 
sistema de vot ponderat. 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb la legislació abans esmentada, en concordança amb 
els articles 123 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, en tot allò que no s’oposi, contradigui o sigui incompatible amb els anteriors, proposa al Ple 
de l’Ajuntament, l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents: 

 
I. Comissió Informativa de l’Àrea del Territori i Sostenibilitat. 
II. Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació. 
III. Comissió Informativa de l’Àrea d’Atenció a les Persones. 

 
Segon.- La Comissió Informativa I de l’Àrea del Territori i Sostenibilitat estarà integrada pels 
membres següents: 
 

-President: L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui. 
 

-Vocals: 
 

� 1 representant del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) 
� 1 representant del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – 

Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
� 1 representant del Grup Municipal de Masquefa Regeneració – Esquerra 

Republicana de Catalunya – Acord Municipal (MR-ERC-AM) 
� 1 representant del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
� 1 representant del Grup Municipal del Partit Popular (P.P.) 

 
-Secretari: El/La Secretari/a General de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
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Tercer.- La Comissió Informativa II de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i 
Governació estarà integrada pels membres següents: 
 

-President: L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui. 
 

� 1 representant del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) 
� 1 representant del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – 

Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
� 1 representant del Grup Municipal de Masquefa Regeneració – Esquerra 

Republicana de Catalunya – Acord Municipal (MR-ERC-AM) 
� 1 representant del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
� 1 representant del Grup Municipal del Partit Popular (P.P.) 

 
-Secretari: El/La Secretari/a General de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

 
Quart.- La Comissió Informativa III de l’Àrea d’Atenció a les Persones estarà integrada pels 
membres següents: 
 

-President: L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui 
 

-Vocals: 
 

� 1 representant del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) 
� 1 representant del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – 

Candidatura de Progrés (PSC-CP) 
� 1 representant del Grup Municipal de Masquefa Regeneració – Esquerra 

Republicana de Catalunya – Acord Municipal (MR-ERC-AM) 
� 1 representant del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
� 1 representant del Grup Municipal del Partit Popular (P.P.) 

 
-Secretari: El/La Secretari/a General de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

 
Cinquè.- La Comissió Informativa II de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació, 
assumirà les competències que l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, en concordança amb l’article 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de març, 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i amb els articles 65 i 66 del ROM, 
atribueixen a la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, constituint-se a aquests efectes per a les 
esmentades funcions, com a Comissió Especial de Comptes. 
 
Sisè.- Les funcions d’aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent, seran l’estudi i 
dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de 
l’Alcaldia, en aquests dos últims casos quan aquests òrgans actuïn per delegació d’aquell i no hagin 
estat rellevats de l’informe previ, en quin supòsit informarà el Regidor responsable del Departament. 
Podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin competència del Ple de la 
Corporació, quan l’òrgan competent li sol·liciti dictamen. 
 
Setè.- Aquestes Comissions, a excepció de l’Especial de Comptes, celebraran reunions ordinàries de 
caràcter mensual, d’acord amb el règim de sessions general establert, podent celebrar sessions 
extraordinàries quant el seu president ho decideixi o ho sol·liciti una quarta part, com a mínim del 
numero legal de membres, en la representació que per vot ponderat tingui cada un d’ells. 
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Vuitè.- El seu funcionament s’ajustarà a allò previst al Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, en la nova redacció donada a la mateixa per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i, supletòriament, 
per allò que preveuen els articles 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. El sistema 
de votació aplicat es el de vot ponderat en proporció a la representativitat a l’Ajuntament. 
 
Novè.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar que hauran 
de designar els seus representants en cada Comissió, notificant-ho a la Secretària General d’aquesta 
Corporació, dins del termini d’una setmana a comptar des de l’adopció d’aquest acord, quedant 
facultat el senyor Alcalde per, mitjançant Decret, procedir al seu nomenament. Podrà designar-se un 
suplent per cada titular. 
 
L’àmbit d’actuació de les Comissions Informatives serà el següent: 
 

I. Comissió Informativa I de l’Àrea del Territori i Sostenibilitat: 
 

1. Planejament, Gestió Urbanística i Habitatge 
2. Disciplina i Llicències Urbanístiques 
3. Medi Ambient i Sostenibilitat 
4. Manteniment, Obres, Serveis i Via pública 
5. Parcs i Jardins 
6. Urbanitzacions 

 
II. Comissió Informativa II de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i 

Governació: 
 

1. Planificació Econòmica 
2. Hisenda i Recaptació municipal 
3. Patrimoni Municipal 
4. Contractació i compres 
5. Recursos Humans i Organització 
6. Relacions Institucionals.  Protocol 
7. Coordinació i gestió política de les regidories i de l’equip de govern. 
8. Policia municipal i Seguretat Ciutadana 
9. Circulació, Transport i Mobilitat 

 
III. Comissió Informativa III d’Atenció a les Persones: 

 
1. Benestar Social 
2. Promoció Econòmica i Turisme 
3. Salut Pública i Consum 
4. Educació 
5. Cultura 
6. Esports 
7. Joventut 
8. Gent Gran 
9. TIC 
10. Comunicacions 
11. Participació Ciutadana 
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Desè.- Publicar els precedents acords al Portal de la Transparència de conformitat amb l’article 9 de 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; al 
Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en compliment d’allò que disposa 
l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; al taulell d’anuncis i web de 
l’ajuntament.” 
 
 
3.- “APROVACIÓ DE LES DEDICACIONS, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS 
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament en sessió extraordinària del ple de 13 de juny de 2015, resultant 
de les Eleccions Municipals del passat 24 de maig de 2015, i establert el nou Cartipàs Municipal, 
resulta indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta 
Corporació, especialment tenint en compte les delegacions efectuades per l'Alcaldia,  així com el seu 
règim de retribucions i indemnitzacions. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75.1 i 75 bis.1 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, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l'article 13 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i articles 11 al 15 del ROM, aprovat pel Ple de la Corporació 
en la sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2014, 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 formin part, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en exercici 
del càrrec. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, i articles 21 al 26 del ROM, els Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar d’una 
infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a l’exercici del càrrec, la qual cosa, ateses 
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, reguladora de les Bases del Règim Local, 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, que no es podrà destinar 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. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple de 
l'Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la dedicació exclusiva a efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució 
d’aquest Ajuntament, a la regidora delegada d’Hisenda, Administració i Protocol, i Salut Pública i 
Consum, Sra. Elena Fernández Fernández, amb una remuneració bruta anual de 30.000€, les quals es 
percebran en catorze pagues corresponents a les diferents mensualitats de l’any, i les dues restants 
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corresponents a les mensualitats juny i desembre i donar-la d’alta al Règim General de la Seguretat 
Social. 
 

La despesa de la remuneració bruta anual anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 2015/01-
912-10001, i la despesa de les quotes de la Seguretat Social a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 2015/01-912-16000, del pressupost municipal de l’exercici 2015. 
 
Segon.- Aprovar la dedicació exclusiva a efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució 
d’aquest Ajuntament, al regidor delegat d’Urbanisme, urbanitzacions i sostenibilitat, Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, i Esports, Sr. Enrique Gómez Milán, amb una remuneració bruta anual de 30.000€, les 
quals es percebran en catorze pagues corresponents a les diferents mensualitats de l’any, i les dues 
restants corresponents a les mensualitats juny i desembre, i donar-lo d’alta al Règim General de la 
Seguretat Social. 
 
La despesa de la remuneració bruta anual anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 2015/01-
912-10001, i la despesa de les quotes de la Seguretat Social a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 2015/01-912-16000, del pressupost municipal de l’exercici 2015. 
 
Tercer.- Amb els mateixos efectes, establir a favor dels membres de la Corporació, que no tinguin 
assignada dedicació exclusiva ni parcial, el règim de DIETES següent: 
 

a) Per l’assistència efectiva dels regidors a les sessions del Ple 150€/sessió. 
b) Per l’assistència efectiva de l’alcalde a les sessions del Ple 300€/sessió. 
c) Per l’assistència efectiva dels regidors a les sessions de la Junta de Govern 150€/sessió. 
d) Per l’assistència efectiva de l’alcalde a les sessions de la Junta de Govern 300€/sessió. 
e) Per l’assistència efectiva dels regidors a les sessions de la Junta de Portaveus 50€/sessió. 
f) Per l’assistència efectiva de l’alcalde a les sessions de la Junta de Portaveus 100€/sessió. 
g) Per l’assistència efectiva dels regidors a les sessions de les Comissions Informatives 50€/sessió. 
h) Per l’assistència efectiva de l’alcalde a les sessions de les Comissions Informatives 100€/sessió. 
i) Per l’assistència efectiva dels regidors a les sessions de la Comissió Especial de Comptes  

50€/sessió. 
j) Per l’assistència efectiva de l’alcalde a les sessions de la Comissió Especial de Comptes 

100€/sessió. 
k) Per l’assistència efectiva de l’alcalde a les sessions de les Juntes d’Alcaldes de Barri, 300€/sessió. 
l) Per l’assistència efectiva dels regidors a qualsevol altre Òrgan Col·legiat 150€/sessió. 
m) Per l’assistència efectiva de l’alcalde a qualsevol altre Òrgan Col·legiat 300€/sessió. 
 
Les comissions informatives i plens que es realitzin el mateix dia i consecutivament generaran una 
única dieta d’assistència a l’alcalde i regidors. 
 
La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 2015/01-912-23302 del pressupost 
municipal de l’exercici 2015. 
 
Quart.- Determinar que tots els membres de la Corporació tindran dret a percebre 
indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’ exercici del seu càrrec, sempre que 
siguin degudament autoritzats i justificats, en els termes i quanties fixades al Reial Decret 462/2002, 
de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. 
 
Cinquè.- Establir amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d’aquest Ajuntament, a 
favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una indemnització mensual per a despeses realitzades 
en l’exercici de les seves funcions, en les quanties següents: 
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a)   42,50€  mensuals per a cada regidor electe. 
b)   85,00€  mensuals per a cada grup municipal. 
 

La despesa anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 2015/01-912-48900 del pressupost 
municipal de l’exercici 2015. 
 
Sisè.- Notificar el present acord als Portaveus dels diferents Grups Municipals i a tots els Regidors. 
 
Setè.- Publicar aquesta resolució al Portal de la Transparència de conformitat amb l’article 9 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; al 
Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en compliment d’allò que disposa 
l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; al taulell d’anuncis i web de 
l’ajuntament.” 
 
 
4.- “NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS 

 
Antecedents: 
 
1. Atesa la normativa que regula els òrgans de govern dels Centres Públics d’ensenyament no 

universitari, que estableix que el Consell escolar dels centres docents tindran representat a 
l’Ajuntament amb un Regidor o representant nomenat. 

 
Es necessari procedir a una nova designació dels representants de l’Ajuntament als Centres 
docents com a conseqüència de la renovació de la Corporació amb motiu de les Eleccions Locals 
celebrades el dia 24 de maig de 2015 i la constitució del nou Ajuntament el 13 de juny de 2015. 

 
2. De conformitat amb el que disposa la Llei 25/1985, i a l’objecte de fer efectiu el dret de 

participació de tots els sectors interessats en la programació general en l’ensenyament, es va 
procedir en el seu dia a la creació del Consell Escolar Municipal de Masquefa.  

 
Segons l’ establert a l’apartat 2.3 de l’annex del Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador 
de les bases generals d’organització i de funcionament dels consells escolars municipals, els 
municipis que tinguin més de cinc centres educatius i menys de setze, el Consell Escolar 
Municipal estarà composat per 33 membres. I segons l’establert a l’apartat 6 de l’esmentat annex, 
correspon una representació d’aquest ajuntament davant el Consell Escolar Municipal de 
Masquefa de sis membres. 
 
En compliment de l’apartat 7 de l’esmentat annex els regidors de l’ajuntament, vocals del Consell 
Escolar Municipal, seran nomenats pel ple de l’ajuntament respectiu. Com a conseqüència de les 
passades eleccions municipals del 22 de maig de 2011, es fa necessari  la constitució del nou 
Ajuntament i per tant procedir a una nova designació dels representants municipals en el consell.  

 
3. Vist l’expedient de constitució de l’Entitat Urbanística de Conservació de l’U.A. n. 12 – 

Urbanització Can Quiseró de Masquefa. 
 
4. Vist el que disposa l’art 15.1 dels Estatuts de l’ADF: “L’Agrupació estarà integrada per......b) 

l’Ajuntament de Masquefa”. 
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5. Vist el Servei concedit del Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya-CRARC. 
 
6. Vist el que disposa el Text Refós del Plec de Condicions de la concessió de l’explotació del servei 

municipal d’aigua potable de Masquefa, que al seu article 2n preveu la creació d’una Comissió de 
seguiment i control del servei. 

 
7. Atesa la constitució de la Comissió de Seguiment de l’Abocador de Can Mata. 
 
8. Vist el que disposen els Estatuts del Consell Municipal de Participació i Convivència a Masquefa, 

que estableix que el Plenari està constituït per cinc Regidors en representació de l’Ajuntament. 
 
9. De conformitat amb el que disposa l’article 6 dels Estatuts de la Associació de Pares Igualadins de 

Nens i Adolescents subdotats (APINAS). 
 

10. Ates que l’Ajuntament està adherit a la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), Sección de 
la FEMP (Federación Espanyola de Municipios y Provincias), mitjançant acord plenari de 10 de 
maig de 2005. 

 
11. El Ple de la Corporació va aprovar, en sessió del 9 de juliol de 2009, la incorporació de 

l’Ajuntament de Masquefa com a persona jurídica pública al Patronat de la FUNDACIÓ 
PRIVADA ARC DE SANT MARTÍ. L’Ajuntament de Masquefa ha de procedir, després de les 
darreres eleccions municipals i de la constitució del nou consistori, i de conformitat amb 
l’establert als articles 17 a 19 i 26 dels estatuts de l’esmentada fundació, al nomenament d’un 
representant municipal al Patronat i a la comissió permanent de la Fundació.  

 
12. El Ple de la Corporació va aprovar, en sessió ordinària del 12 de novembre de 2009, l’adhesió i 

l’acceptació dels estatuts del CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ LOCAL 
PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ D’IGUALADA. L’Ajuntament de Masquefa ha de procedir, 
després de les darreres eleccions municipals i de la constitució del nou consistori, i de 
conformitat amb l’establert a l’article 7.2 dels estatuts de l’esmentat consorci, al nomenament 
d’un representant municipal al PLE DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ 
LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ D’IGUALADA. 

 
13. L’Ajuntament de Masquefa com a membre de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, i 

després de les darreres eleccions municipals, ha de procedir, al nomenament d’un representant 
municipal a l’Assemblea general de la Xarxa. 

 
14. El ple de l’Ajuntament de Masquefa va acordar el 21 de gener de 2003 l’adhesió a la Xarxa Local 

de Consum de la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament de Masquefa ha de procedir, després de 
les darreres eleccions municipals i de la constitució del nou consistori, i de conformitat amb 
l’establert al Reglament regulador de la Xarxa Local de Consum, al nomenament d’un 
representant municipal a l’Assemblea General de l’esmentada xarxa. 

 
15. L’Ajuntament de Masquefa ha de procedir, després de les darreres eleccions municipals i de la 

constitució del nou consistori, i de conformitat amb el que disposa l’article 6 dels Estatuts de la 
Mancomunitat per a l’Atenció dels Disminuïts Psíquics de la Comarca de l’Anoia, al nomenament 
d’un representant municipal a la Comissió Gestora de l’esmentada Mancomunitat, que té com a 
domicili social i lloc de reunions els locals de l’Ajuntament d’Igualada.  

 
16. L’Ajuntament de Masquefa ha de procedir, després de les darreres eleccions municipals i de la 

constitució del nou consistori, i de conformitat amb el que disposa el Plec de Clàusules tècniques 
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que regula la concessió del Servei Municipal de Centre de Dia per a la Gent Gran de 
l’Ajuntament de Masquefa, a donar compliment al seu apartat 11 Comissió de seguiment, que 
estableix: “Per al seguiment del Servei de Centre de Dia de Masquefa i a l’objecte de garantir la 
correcta execució dels objectius previstos, es crearà una comissió de seguiment integrada per: - 3 
representants de l’Ajuntament de Masquefa: regidor/a de Benestar Social, Treballador/a Social i Cap de 
Serveis Personals. (.../...)”. 
 
 
 

En compliment del que disposa l’article 38 c) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, és necessari 
procedir a una nova designació dels representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats esmentats, 
com a conseqüència de la renovació de la Corporació amb motiu de les Eleccions Locals celebrades 
el dia 24 de maig de 2015 i la constitució del nou Ajuntament el 13 de juny de 2015. 
 
Per tot això aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple, 
l’adopció dels següents, 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Nomenar representant municipal en els Consells Escolars dels Centres Docents 
Públics de nivell no universitaris d’aquest municipi, al Sr. Daniel Orellana Rusiñol, Regidor 
delegat d’Educació d’aquesta Corporació. Comunicant aquest acord als Directors dels Centres 
Docents afectats així com al Regidor designat, pel seu coneixement i efectes. 
 
Segon.- Nomenar representants municipals en el Consell Escolar Municipal de Masquefa als 
Regidors que a continuació es relacionen: 
 

a) al regidor d’Educació Sr. Sr. Daniel Orellana Rusiñol. 
 
b) en representació del Grup Polític Municipal de CiU a la Regidora Sra. Esther Ibañez 

Sauri. 
 
c) en representació del Grup Polític Municipal del PSC al Regidor Sr. Iban Fraile Climent i 

Suplent al Regidor Sr. Daniel Gutiérrez Espartero. 
 

d) en representació del Grup Polític Municipal d’ ERC al Regidor Sr. Xavier Pérez Fornés, i 
Suplent al Regidor Sr. Oriol Satorre Bern. 

 
e) en representació del Grup Polític Municipal de la CUP a la Regidora Sr. Silvia Rotger 

Gomila. 
 
f) en representació del Grup Polític Municipal del PP al Regidor Sr. Manuel Navas 

Hernández. 
 
Comunicar aquest acord als Regidors designats així com al Departament d’Educació i al Consell 
Escolar Municipal. 
 
Tercer.- Nomenar representant d’aquest Ajuntament a l’Entitat Urbanística de Conservació 
de l’U.A. n. 12 – Can Quiseró al Sr. Enrique Gómez Milan, Regidor delegat d’Urbanisme, 
urbanitzacions i sostenibilitat, a fi de que actuí en nom i representació d’aquest Ajuntament, de 
conformitat amb el que estableixen els seus Estatuts.  



 

 

 
 

R e g i d o r i a  A d m i n i s t r a c i ó  i  H i s e n d a                     

 

 

 

10 
 

Major, 93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B  | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 772 53 11 | e-mail:masquefa@diba.cat  |  www.masquefa.cat 

 
Comunicant aquest acord al President de l’Entitat Urbanística de Conservació, pel seu coneixement i 
efectes. 
 
Quart.- Nomenar representant d’aquest Ajuntament a l’ADF de Masquefa, al Regidor delegat de 
Governació Sr. Carles Mernissi Coarasa, comunicant aquest acord a l’Associació. 
 
Cinquè.- Nomenar representant d’aquest Ajuntament en el Centre de Recuperació d’Amfibis i 
Rèptils de Catalunya - CRARC al Regidor, Sr. Enrique Gómez Milán, notificant aquest acord 
als concessionaris del servei. 
 
Sisè.- Nomenar representat d’aquest Ajuntament a la Comissió de Seguiment i control del 
servei d’aigua al concessionari ANAIGUA, al Regidor delegat d’Urbanisme, urbanitzacions i 
sostenibilitat, d’Obres i Serveis, i Parcs i Jardins, Sr. Enrique Gómez Milán, notificant aquest acord 
al concessionari del servei. 
 
Setè.- Nomenar representant d’aquest Ajuntament a la Comissió de Seguiment de l’Abocador 
de Can Mata al Regidor delegat d’ Urbanisme, urbanitzacions i sostenibilitat, Sr. Enrique Gómez 
Milán, notificant aquest acord a la Comissió esmentada. 
 
Vuitè.- Nomenar representants municipals en el Consell Municipal de Participació i 
Convivència de Masquefa als Regidors que a continuació es relacionen 
 

a) en representació del Grup Polític Municipal de CiU a la Regidora Sra. Esther Ibañez 
Sauri, i Suplent al Regidor Sr. Daniel Orellana Rusiñol. 

 
b) en representació del Grup Polític Municipal del PSC a la Regidora Sra. Isis Abad Ruiz i 

Suplent al Regidor Sr. Daniel Gutiérrez Espartero. 
 

c) en representació del Grup Polític Municipal de ERC al Regidor Sr. Xavier Pérez 
Fornés, i Suplent al Regidor Sr. Oriol Satorre Bern. 

 
d) en representació del Grup Polític Municipal de la CUP a la Regidora Sr. Silvia Rotger 

Gomila. 
 

e) en representació del Grup Polític Municipal del PP al Regidor Sr. Manuel Navas 
Hernández. 

 
Comunicar aquest acord al Consell Municipal de Participació i Convivència. 

 
Novè.- Nomenar representants d’aquest Ajuntament al ple de la Associació de Pares Igualadins de 
Nens i Adolescents subdotats (APINAS),  al Regidor delegat d’Educació, Benestar Social, Joventut i 
Comunicacions, Sr. Daniel Orellana Rusiñol. 
 
Desè.- Nomenar representant d’aquest Ajuntament davant la Red Española de Ciudades 
Saludables (RECS), a la Regidora delegada d’ Administració i Protocol, Hisenda i Salut Pública i 
Consum, Sra. Elena Fernández Fernández, notificant aquest acord al Comité Técnico de la 
Sección de la FEMP, la Red Española de Ciudades Saludables. 
 
Onzè.- Nomenar representant al Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA ARC DE SANT 
MARTÍ, al Sr. Daniel Orellana Rusiñol, Regidor delegat d’Educació, Benestar Social, Joventut i 
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Comunicacions de l'Ajuntament de Masquefa. 
 
Dotzè.- Nomenar representant al PLE DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA 
TELEVISIÓ LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ D’IGUALADA, al Sr. Daniel 
Orellana Rusiñol, Regidor delegat d’Educació, Benestar Social, Joventut i Comunicacions de 
l'Ajuntament de Masquefa i com a substituta a la Regidora delegada de Cultura, Gent Gran, i 
Participació Ciutadana, Sra. Esther Ibañez Sauri. 
 
Tretzè.- Nomenar representant a l’Assemblea general de la XARXA DE CIUTATS I POBLES 
CAP A LA SOSTENIBILITAT al Sr. Enrique Gómez Milán, Regidor delegat de Urbanisme, 
urbanitzacions i sostenibilitat, Obres i Serveis, Parcs i Jardins, i Esports, de l'Ajuntament de Masquefa. 
 
Catorzè.- Nomenar representant a l’Assemblea General de la XARXA LOCAL DE CONSUM 
de la Diputació de Barcelona a la Sra. Elena Fernández Fernández, Regidora delegada 
d’Administració i Protocol, Hisenda i Salut Pública i Consum. 
 
Quinzè.- Nomenar representants d’aquest Ajuntament al ple de la comissió gestora de la 
Mancomunitat per a l’Atenció dels Disminuïts Psíquics de la Comarca de l’Anoia,  al                   
Sr. Daniel Orellana Rusiñol, Regidor delegat d’Educació, Benestar Social, Joventut i 
Comunicacions de l'Ajuntament de Masquefa i a la Regidora delegada de Cultura, Gent Gran, i 
Participació Ciutadana,                 Sra. Esther Ibañez Sauri. 
 
Setzè.- Nomenar els tres representants d’aquest Ajuntament que integraran la Comissió de 
seguiment del servei de Centre de dia municipal de Masquefa, a les següents persones: 
 

- Sr. Daniel Orellana Rusiñol, Regidor de Benestar Social 
- Sra. Irene Gil i Torroglosa, Treballadora Social. 
- Sra. Lourdes Bosch i Albertí, Cap de Serveis Personals. 

 
Dissetè.- Notificar el present acord als regidors nomenats, entenent-se acceptada la competència 
delegada de forma tàcita, si dintre del termini de tres dies següents als de la notificació del present 
acord no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació. 
 
Els mandats dels nomenats coincidirà amb el període que exerceixin com a membres electes d’aquest 
ajuntament.   
 
Divuitè.- Publicar els precedents acords al Portal de la Transparència de conformitat amb l’article 9 
de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; 
al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en compliment d’allò que disposa 
l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; al taulell d’anuncis i web de 
l’ajuntament.” 
 
 
5.- “ASSABENTAT AL PLE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS 
MUNICIPALS QUE INTEGREN LA CORPORACIÓ 
 
L’Article 22 del ROM, aprovat pel Ple de la Corporació en la sessió celebrada el dia 10 d’abril de 
2014, estableix:  
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“1. Els grups polítics es constituiran mitjançant un escrit dirigit a l'Alcalde, i signat per tot els seus 
integrants, que es presentarà a la Secretaria de l'Ajuntament dins dels cinc dies hàbils següents a 
la constitució de la Corporació, i del qual se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que se 
celebri.  
 
2. En aquest escrit, cada grup assenyalarà la seva denominació i nomenarà el seu portaveu i els 
suplents. La denominació dels grups no podrà diferir substancialment de la denominació de la 
llista electoral corresponent. Els casos de conflicte en la denominació dels grups seran resolts pel 
Ple municipal que optarà, com a criteri principal, per la denominació de la llista electoral.” 

 
Els articles 23 a 29 del Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
(Reial Decret 2568/1986) regula els Grups Polítics.  
 
Tots els regidors han presentat a l’Alcaldia una declaració signada on han expressat al Grup Municipal 
al qual desitgen ésser adscrits, denominació del grup i portaveu (registres d’entrada núm. 2980 de 
data 16 de juny de 2015; 3167, 3209, 3216 i 3218 de data 29 de juny de 2015). 
 
ASSABENTAR AL PLE: 

 

Primer.- Assabentar al Ple de la constitució dels Grups Polítics Municipals per cada llista electoral 
que ha obtingut representació a l’Ajuntament, els seus regidors adscrits i els seus portaveus:  
 

a) Denominació del grup: Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU) 
Regidors adscrits: Sr. Xavier Boquete Saiz, Sra. Elena Fernández Fernández, Sr. Daniel 
Orellana Rusiñol, Sr. Enrique Gómez Milán, Sra. Esther Ibañez Sauri, i Sr. Carles Mernissi 
Coarasa 
Portaveu: Sr. Daniel Orellana Rusiñol 

 
b) Denominació del grup: Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 

Regidors adscrits: Sr. Daniel Gutiérrez Espartero, Sr. Iban Fraile Climent, i Sra. Isis Abad Ruiz 
Portaveu: Sr. Daniel Gutiérrez Espartero 

 
c) Denominació del grup: Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 

Regidors adscrits: Sr. Xavier Pérez Fornés i Sr. Oriol Satorre Bern 
Portaveu: Sr. Xavier Pérez Fornés 

 
d) Denominació del grup: Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 

Regidors adscrits: Sra. Silvia Rotger Gomila 
Portaveu: Sra. Silvia Rotger Gomila 

 
e) Denominació del grup: Grup Municipal del Partit Popular (PP) 

Regidors adscrits: Sr. Manuel Navas Hernández 
Portaveu: Sr. Manuel Navas Hernández” 

 
Masquefa, 6 de juliol de 2015 
 
L’alcalde, 
 

 
Xavier Boquete i Saiz 
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