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ANUNCI
Per l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària de data 8 de juliol de 2019, s’han adoptat els
acords de l’aprovació del cartipàs següents:
S’ACORDA:
Primer: Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran
amb caràcter bimestral, tindran lloc el PRIMER DILLUNS no festiu dels mesos de
GENER, MARÇ, MAIG, JULIOL, SETEMBRE i NOVEMBRE, a les 18:30 hores, en el Saló
de Sessions de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.
Segon: Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que es
convocaran amb caràcter quinzenal, tindran lloc el PRIMER i el TERCER DILLUNS no
festiu de cada mes, a les 18:00 hores, al Saló de Sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a
aquest efecte.
Tercer: Facultar el senyor Alcalde per suspendre la celebració de les Juntes de Govern
local corresponents al mes d´agost, com a conseqüència del període vacacional, quan això
no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la
celebració de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local, dins del mateix
mes de la celebració, quan el dia fixat sigui festiu, es trobi inclòs en un període vacacional
o per altres causes justificades.
Quart: Comunicar aquest acord a tots els Regidors afectats, per al seu coneixement i
efectes.
.../.....
S’ACORDA:
Primer: Designar com a representants de l'Ajuntament en el Consorci LOCALRET, els
següents:
- Sr. Adrià Camino Fideu (titular)
- Sr. Joan Carles Almirall Sánchez (suplent)
Segon: Designar com a representants de l'Ajuntament en l'Agrupació de Defensa Forestal
“Massís de l'Ordal" els següents:
- Sra. Amàlia Ma. Sánchez Lemos (titular)
- Sra. Ma. Carmen Pérez García (suplent)
Tercer: Designar com a representants de l'Ajuntament en la Junta Local de Protecció Civil
Municipal els següents:
- Sra. Ma. Carmen Pérez García (titular)
- Sra. Amàlia Ma. Sánchez Lemos (suplent)
Quart: Designar com a representants de l'Ajuntament en el Consell Escolar, els següents:
- Sr. Joan Carles Almirall Sánchez (titular)
- Sra. Ma. Teresa Mínguez Busom (suplent)

Cinquè: Designar com a representants de l'Ajuntament en la Fundació “Arc de Sant Martí”,
els següents:
- Sra. Ma. Teresa Mínguez Busom (titular)
- Sr. Adrià Camino Fideu (suplent)
Sisè: Designar com a representants de l'Ajuntament per formar part del consell de
participació de centre de la Fundació Privada “Rosella”, els següents:
- Sra. Ma. Teresa Mínguez Busom (titular)
- Sr. Adrià Camino Fideu (suplent)
Setè: Designar com a representants de l´Ajuntament per formar part del Comitè Comarcal
de la Creu Roja del Baix Llobregat Nord els següents:
- Sra. Victòria Castellanos Núñez (titular)
- Sr. Adrià Camino Fideu (suplent)
Vuitè: Designar com a representants de l´Ajuntament en l’Assemblea General de la Xarxa
Local de Consum de la Diputació de Barcelona els següents:
- Sr. Adrià Camino Fideu, Alcalde (titular)
- Sr. José Cara Escudero (suplent)
Novè: Designar com a representants de l´Ajuntament en l’Assemblea General de la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona els següents:
- Sra. Amàlia Ma. Sánchez Lemos (titular)
- Sr. Adrià Camino Fideu (suplent)
Desè: Designar com a representants de l´Ajuntament en el Consell Econòmic i Social del
Baix Llobregat els següents:
- Sra. Victòria Castellanos Núñez (titular)
- Sr. José Cara Escudero (suplent)
Onzè: Designar com a representants de l´Ajuntament en l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) els següents:
- Joan Carles Ventura Coll (titular)
- Joan Carles Almirall Sánchez (suplent)
Dotzè: Designar com a representants de l´Ajuntament en l’Associació de Municipis per a la
Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) els següents:

- Sr. Adrià Camino Fideu (titular)
- Sr. José Cara Escudero (suplent)
Tretzè: Designar com a representants de l´Ajuntament en la Comissió municipal de
delimitació del terme municipal amb municipis limítrofs que es tramita des de la Direcció
General d’Administració Local, i d’acord amb l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, els
membres següents:






ADRIÀ CAMINO FIDEU, Alcalde-President.
José Cara Escudero Primer Tinent d’Alcalde
Amàlia Sánchez Lemos, Segona Tinenta d’Alcalde
Joan Carles Ventura Coll, regidor del grup de FEM POBLE-ERC-AM
Manel Francés Mogas, arquitecte municipal, com a personal tècnic.



Isabel Arcobé i Curcó, Secretària-Interventora municipal o persona en qui delegui.

Catorzè: Comunicar aquest acord als designats/des per al seu coneixement i efectes.
(...)
Setzè: Designar com a representants de l´Ajuntament en el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat els següents:
- Sra. Ma. Teresa Mínguez Busom (titular)
- Sr. Adrià Camino Fideu (suplent )
…/…
S’ACORDA :
Primer: Crear la Comissió Especial de Comptes, comissió obligatòria, segons disposa
l’Article 116 de la LRL i l’article 127 del ROF, que tindrà les competències per informar que
li confereix l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, l’article 212,2,3.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’article 101.1 de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, l’article 127 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i els articles 42 a 47 del Reglament
Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.
Segon: Disposar que la Comissió Especial de Comptes estigui integrada pels membres de
la Corporació següents:
MEMBRES TITULARS
- Sr. Adrià Camino Fideu , qui la presidirà
- Sra. Victòria Castellanos Núñez.
- Sra. Sr. Joan Carles Ventura Coll
MEMBRES SUPLENTS
- Sr. José Cara Escudero, qui la presidirà
- Sra. Mari Carmen Pérez Garcia
- Sr. Anna Gil Llopart
Tercer: La Comissió Especial de Comptes queda integrada pels membres de tots els grups
polítics, d’acord i de conformitat amb l’article 58.3 de la LMRLC.
El valor ponderat atorgat al representant de cada grup municipal a la Comissió és el
següent:
Membres integrants de ENDAVANT CASTELLVÍ-ED-JUNTS ............................. 4 vots ponderats
Membres integrants de JUNTS PER CASTELLVÍ-CP .......................................... 3 vots ponderats
Membres integrants de FEM POBLE-ERC-AM .................................................... 2 vots ponderats

Quart: Pel que fa a la periodicitat de les sessions ordinàries de la CEC s’atendrà a
l’establert en l’article 101 de la LMRLC, 212 del TRLHL i demés normativa aplicable.

Cinquè: Comunicar aquest acord als regidors/es per al seu coneixement i efectes.
.../...
S’ACORDA:
Primer: Establir que els membres de la Corporació que a continuació es relacionen
exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es detalla, és a dir, amb dedicació
total o parcial a les tasques pròpies dels seus càrrecs:
NOM I COGNOMS
RÈGIM DE DEDICACIÓ
 Sr. ADRIÀ CAMINO FIDEU
dedicació a temps parcial (75%)
 Sra. TERESA MINGUEZ BUSOM
dedicació a temps total(100%)
 Sr. JOAN CARLES ALMIRALL SANCHEZ
dedicació a temps parcial( 50%)
 Sra. VICTORIA CASTELLANOS NUÑEZ
dedicació a temps parcial(49%)
Segon: Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves
funcions en règim de dedicació parcial/total les retribucions que a continuació es
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i
desembre, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social amb efectes del dia 8
de juliol de 2019:
REGIDOR

FUNCIONS

E-SET

ADRIÀ CAMINO FIDEU

ALCALDE,
INNOVACIO/DESENVOLUPAMENT
SOCIAL;COMUNICACIÓ NOVES
TECNOLOGIES, TRANSPARÈNCIA
CULTURA I FESTES, TURISME I
ASSOCIACIONS, JOVENTUT I GENT
GRAN, ESPORTS

TIC
COM
ALC

TERESA MINGUEZ BUSOM

CU
TUR
JO
SPE
ES
SPU
SEC
ENS
RH

21.000

CASTELLANOS IGUALTAT DE GÈNERE I DIVERSITAT
SS
SEXUAL, BENESTAR SOCIAL, SERVEIS SPE
MUNICIPALS
SUR
SPU

10.290

JOAN CARLES ALMIRALL
SANCHEZ

VICTORIA
NUÑEZ

RETRIBUCIONS
brutes anuals
28.000

SERVEIS BÀSICS MUNICIPALS
EXTERNALITZATS, HISENDA,
EDUCACIÓ, RECURSOS HUMANS

10.500

La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les funcions anteriorment
detallades i una presència efectiva mínima a l’Ajuntament de 17 hores setmanals, sent
compatible amb l’exercici d’altres activitats retribuïdes, públiques o privades, en els termes
previstos per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
local, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública.
Tercer: Amb els mateixos efectes, establir a favor dels membres de la Corporació el règim
d’indemnitzacions següent:

(a) Per l’assistència a les sessions del Ple 150 euros/sessió.
(b) Per l’assistència a les sessions dels regidors a la Junta de Govern 410/ euros sessió
(c) Per l’assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes 150 euros/sessió.

Quart: Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i a tots
els Regidors, fent constar a aquells que han estat designats per desenvolupar el seu càrrec
en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s’entendrà acceptat aquest règim per
l'afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la
seva notificació.
Cinquè: Notificar aquest acord a l´Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i al Consell
Comarcal, si s’escau, als efectes previstos a l´article 5.b) de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d´incompatibilitats del personal al servei de les Administracions publiques;
article 3.b) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d´incompatibilitat del personal al servei
de l´Administració de la Generalitat de Catalunya; articles 321 a 323 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals i
demés normativa aplicable, respecte a les regidores d´aquest Ajuntament Sra. Amàlia Ma.
Sánchez Lemos, i Sra. Ma. Carmen Pérez García que son personal laboral i/o funcionari de
l´Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en el sentit de prendre raó l’Ajuntament de
Castellví de Rosanes i donar-se´n per assabentat de que aquestes regidores es troben en
la situació de poder compatibilitzar la seva activitat pública amb la del càrrec electe en
aquesta Corporació atès que no exerceixen el seu càrrec retribuït periòdicament i de
dedicació exclusiva.
El que es fa públic per a coneixement general en compliment del que disposa l’article 44.2 i
51.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
L'ALCALDE,

