ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE D’ORGANITZACIÓ
DEL DIA 23 DE JUNY DE 2015

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 12 hores del dia 23 de juny de
dos mil quinze, sota la Presidència del Sr. Antonio López López, AlcaldePresident, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es
que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària del Ple,
d’organització de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article
38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens locals.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Antonio López López
REGIDORS/ES:
Montserrat Inglés Novell
Carlos Álvarez Molina
Eva Zafra Agea
Joan Díaz i Rull
Ilé Gomis i Quintero
Joan Morlà i Mensa
Teresa M Canela i Armengol
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre
del dia.
1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2015/290, DE 17
DE JUNY, DE NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE.
El Sr. alcalde dóna compte del decret núm. 2015/290, de 17 de juny, que
diu el següent:
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“En data 13 de juny de 2015 es va constituir la corporació municipal
resultant de les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig.
Vist que l’article 35 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals, estableix que els tinents d’alcalde són un òrgan necessari
de l’ajuntament.
Vist el què disposen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i 53 i ss. 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.
Atès que d’acord amb la normativa esmentada la designació dels tinents
d’alcalde és competència de l’alcalde.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Nomenar com a primera Tinent d’Alcalde de l’ajuntament la
regidora Sra. M Montserrat Inglés i Novell i com a segon Tinent
d’Alcalde el Sr. Carlos Álvarez i Molina.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la regidora i al regidor interessats,
en legal forma, tot advertint-los que s’entén acceptat tàcitament
el nomenament, si no es manifesta res en contra en el termini
de tres dies hàbils des de la seva notificació o es fa ús de la
delegació.
Tercer.- Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler
d’anuncis municipal i del Butlletí Oficial de la Província
Quart.-

Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc.”

En conseqüència, els membres del ple de l’ajuntament es donen per
assabentats.
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2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2015/291, DE 17
DE
JUNY,
RELATIU
A
L’ORGANITZACIÓ
POLÍTICOADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT I DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE.
El Sr. Alcalde dóna compte del decret núm. 2015/291, de 17 de juny, que
diu el següent:
“Celebrades les eleccions municipals el passat dia 24 de maig, constituït
el nou ajuntament, i atenent criteris d’eficàcia i economia organitzativa en
la gestió municipal.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en
concordança amb l’article 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, pertoca adoptar els acords pertinents relatius a l’organització
política i administrativa de la Corporació.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Estructurar l’organització política i administrativa de la
corporació en les àrees següents, conferint a les regidores i
regidors que després es diran una delegació general
d’atribucions de direcció i gestió dels serveis compresos en
l’àrea assignada, excloent-ne les facultats resolutòries:
1. Àrea de l’Alcaldia, Urbanisme, Medi Ambient, Relacions
Ciutadanes, Governació i Benestar i Família.
Titular: Sr. Antonio López i López, Alcalde.
A banda de les matèries i atribucions reservades per Llei a
l’alcaldia, es reserva les facultats següents:
1.1 Urbanisme
Planejament i gestió urbanística.
Obres municipals.
1.2 Governació i Relacions Ciutadanes
Seguretat ciutadana i vigilància.
Protecció Civil.
Prevenció d’incendis.

3

1.2.1.2.2015.007(296)

1.3 Medi Ambient
Protecció del medi ambient.
Gestió de residus.
Recollida selectiva.
Deixalleria.
Camins.
Neteja viària.
1.4 Benestar i Família
Assistència sociosanitària.
Gestió ajuts a les famílies.
Gent Gran.
Serveis Socials.
2. Àrea de Patrimoni, Cultura, Hisenda i Personal.
Titular: Montserrat Inglès i Novell. Primer Tinent d’Alcalde.
2.1 Patrimoni
Patrimoni històric, cultural i monumental.
2.2 Cultura
Programació cultural de l’ajuntament ( Centre Cultural, Castell,
Torre d’en Guiu, etc.).
Premis, beques culturals.
Biblioteca.
2.3 Hisenda
Pressupostos.
Ordenances Fiscals.
Recaptació.
Cadastre-IBI.
Relacions amb Base.
2.4 Personal
Organització administrativa.
Població, censos i estadística.
3. Àrea de Turisme, Promoció Econòmica i
Desenvolupament, Participació ciutadana i Esports.
Titular: Carlos Alvarez i Molina. Segon Tinent d’Alcalde.
3.1 Turisme
Promoció turística.
Consorci Turístic del Baix Gaia.
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3.2 Promoció Econòmica i Desenvolupament
3.3 Participació ciutadana
3.4 Esports
Instal·lacions esportives.
Relacions amb les entitats esportives.
Subvencions i beques esportives.
4. Àrea Festes, Joventut i Ensenyament.
Titular: Eva Zafra Egea
4.1 Festes
Festes i celebracions.
Tradicions i celebracions populars: Tres Tombs, Nadal, Fira
d’artesans, carnaval, etc.
4.2 Joventut
Dinamització juvenil.
Relacions amb entitats juvenils.
Subvencions entitats juvenils.
Punt Jove.
4.3 Ensenyament
Edificis escolars.
Vigilància escolarització obligatòria.
Relacions amb Institut Escola l’Agulla.
Relacions amb la Llar d’infants.
Transport escolar.
Subvencions i ajuts.
Ensenyaments no reglats: escola de música i ensenyament
d’adults ( català, anglès, informàtica, etc.)
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir d’acord amb el
que preveu el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
mitjançant el qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i en els
termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no essent
susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre
òrgan o regidor.
Tercer.- En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre
impediment dels Regidors i Regidores delegats, assumirà
directament i automàticament les seves competències aquesta
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alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se
a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació.
Quart.-

Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler
d’anuncis municipal i del Butlletí Oficial de la Província.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als Regidors i Regidores interessats,
advertint-los que s’entén acceptada tàcitament la competència,
si no es manifesta expressament res en contra en el termini de
tres dies hàbils des de la seva notificació o es fa ús de la
delegació.
Sisè.-

Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc.”

En conseqüència, els membres del ple de l’ajuntament es donen per
assabentats.
3. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS.
Per part del Sr. Alcalde es posa de manifest que d’acord amb el què
preveu el Reglament orgànic municipal i l’article 50.4 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, els membres que conformen el plenari de
l’ajuntament han comunicat per escrit la seva voluntat de constituir els
Grups Polítics Municipals següents:
Grup d’UNICAT:
Joan Morlà Mensa,
Teresa Maria Canela Armengol.
Portaveu titular: Joan Morlà Mensa
Portaveu suplent: Teresa Maria Canela Armengol
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés
(PSC-CP):
Antonio López López.
Montserrat Inglés Novell.
Carlos Álvarez Molina.
Eva Zafra Egea.
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Portaveu titular: Montserrat Inglés Novell.
Portaveu suplent: Antonio López López.
Grup de Convergència i Unió (CiU):
Carles Guillén Montserrat.
M. Goretti Gatell i Anglès.
Portaveu titular: Carles Guillén Montserrat.
Portaveu suplent: M. Goretti Gatell i Anglès.
Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa –
Entesa (ICV-EUIA-E):
Marcelo Javier Tarantino, portaveu.
Portaveu titular: Marcelo Javier Tarantino, portaveu.
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC):
Joan Díaz i Rull.
Ilé Gomis i Quintero.
Portaveu titular: Joan Díaz i Rull.
Portaveu suplent: Ilé Gomis i Quintero.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El
nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
1.2. Cal establir el règim de sessions del ple municipal, establint quan es
faran sessions ordinàries i assenyalant igualment el dia i hora de
celebració.
2. FONAMENTS DE DRET
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Els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals.
3. PROPOSTA AL PLE
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord
següent:
Primer.

Establir com a dies per a la realització de les sessions
ordinàries del Ple, l’últim dijous de cada tres mesos, a les 18
hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner.

Segon.

Facultar l’alcalde, tant àmpliament com sigui escaient, per a
l’endarreriment o avançament de la convocatòria si hi ha
causes que ho facin aconsellable.”

Acte seguit pren la paraula el Sr. Morlà i manifesta que proposa esmenar
la proposta en el sentit de que la periodicitat de les sessions sigui cada
quatre setmanes i l’hora a dos quarts de nou del vespre.
El Sr. Alcalde manifesta que en funció de les competències del ple i dels
assumptes que si hauran de tractar, la periodicitat d’un mes serà molt
curta, però manifesta la seva disposició a modificat la periodicitat
inicialment proposada, per la de celebrar les sessions ordinàries cada
dos mesos.
Intervé el Sr. Díaz posant de manifest que el seu Grup Municipal està a
favor de que la periodicitat de les sessions ordinàries es celebri un cop al
mes.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia, amb la
modificació de que la periodicitat de les sessions ordinàries sigui cada
dos mesos i es celebrin a dos quarts de nou del vespre, amb el següent
resultat:
I voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Morlà Mensa,
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Teresa M Canela Armengol, Carles Guillén Montserrat, M Goretti Gatell
Anglès i Marcelo Javier Tarantino.
S’abstenen els regidors Joan Díaz i Rull i Ilé Gomis i Quintero
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la moció és aprovada per majoria absoluta.
5. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS, QUE SIGUIN
COMPETÈNCIA DEL PLE.
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Vist el què ve disposat al llarg del capítol III de la Llei 25, de 10 de
desembre, de constitució dels consells escolars territorials i municipals.
Alhora, mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 26 de març de
2015 es va aprovar definitivament la constitució de la Fundació Castell
del Catllar i els seus Estatuts, i d’acord amb l’article 13 d’aquesta norma,
pel que respecta a l’ajuntament, formen part del patronat l’alcalde o
alcaldessa de l’Ajuntament, entitat fundacional, o regidor o regidora en
qui delegui, el regidor o regidora competent en matèria de cultura o
patrimoni i un regidor o regidora que no formi part de l’equip de govern,
determinat per acord entre els grups o, en el seu defecte, pel major
nombre de vots obtinguts en les eleccions, o, finalment, per sorteig.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Nomenar tal i com es relaciona tot seguit els representants de
l’ajuntament a organismes i entitats en les quals ha d’estar
representat, a les persones següents:
Consell escolar de l’escola pública “l’Agulla”: la persona titular
de la regidoria d’ensenyament.
Patronat de la Fundació Castell del Catllar: al Sr. Joan Díaz i
Rull, regidor que no forma part de l’equip de govern.
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Entitats urbanístiques: la persona titular de la regidoria
d’urbanisme;
Govern Territorial de Salut: la persona titular de la regidoria de
sanitat o salut.
Junta Pericial Municipal del Cadastre: l’arquitecte municipal, Sr.
Josep Llop i Tous.
Segon.

Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma.
L’eficàcia del nomenament restarà condicionada a l’acceptació
per part dels regidors. Si en el termini de tres dies hàbils
comptats des de la notificació de la resolució no es fa
manifestació expressa en contrari, s’entendrà acceptada.”

Acte seguit pren la paraula el Sr. Morlà i manifesta que proposa esmenar
la proposta en el sentit de que el representant al Consell escolar de
l’escola pública “l’Agulla” sigui la regidora M. Goretti Gatell Anglès i el
representant al Govern Territorial de Salut la regidora Teresa Maria
Canela Armengol.
El Sr. Alcalde manifesta la seva conformitat en modificar la proposta en el
sentit de substituir el representant en el Govern Territorial de Salut per la
proposada pel Sr. Morlà.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia, amb la
modificació de que la representant en el Govern Territorial de Salut sigui
la regidora Teresa Maria Canela Armengol, amb el següent resultat:
I voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea.
I voten en contra els regidors Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i
Armengol, Carles Guillén Montserrat, M Goretti Gatell Anglès, Joan Díaz i
Rull i Ilé Gomis i Quintero i Marcelo Javier Tarantino.
Abstencions: cap
Amb la qual cosa la moció és rebutjada per majoria absoluta.
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6. PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE MEMBRES DE
LA CORPORACIÓ QUE TINDRAN DEDICACIÓ A L’AJUNTAMENT I
EL SEU RÈGIM, AIXÍ COM LES INDEMNITZACIONS PER
ASSISTÈNCIES ALS ÒRGANS COL·LEGIATS.
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“1. ANTECEDENTS
PRIMER. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals.
El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
SEGON. Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació
dels membres polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que
comporta.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa concordant,
els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per
exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per
la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de
donar publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d'anuncis de la corporació.
3. PROPOSTA AL PLE
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord
següent:
Primer.

Establir que, amb efectes de data 13 de juny de 2015,
s'estableixi el següent règim de dedicacions i retribucions per
als regidors de la present corporació:
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Nom i cognoms

Règim de
dedicació

Antonio López López

Parcial

Percentatge
de
dedicació
93,3%

Retribució
(euros bruts
anuals)
33.600,00 €

Segon. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze
corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donantlo d’alta al règim general de la Seguretat Social.
Tercer.

Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la
corporació, per assistència a les sessions dels òrgans
col·legiats que es detallen tot seguit:
1. Ple, 225 euros/sessió. Amb un màxim anual per aquest
concepte de 2.700 €.
2. Junta de Govern Local, 225 euros/ sessió. Amb un màxim
anual per aquest concepte de 5.400 €.
3. Comissió Especial de Comptes, 225 euros/sessió. Amb un
màxim anual per aquest concepte de 225 €.
4. Altres òrgans col·legiats, 225 euros/sessió. Amb un màxim
anual per aquest concepte de 2.700 €.

Quart.

Establir, amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, una assignació
econòmica de caràcter mensual a favor dels grups polítics
municipals que constarà de:
Component fix: 6 euros.
Component variable: 45 euros/regidor.
Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses
relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es
corresponguin amb remuneracions de personal ni a la
constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.

Cinquè. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
Sisè.

Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d'anuncis de la corporació.”
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Acte seguit pren la paraula el Sr. Morlà i manifesta que proposa esmenar
la proposta en el sentit de que la dedicació de l’alcalde sigui de vint hores
a la setmana.
El Sr. Alcalde manifesta la seva disconformitat amb la modificació
proposada i es ratifica en la seva proposta.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia sense cap
esmena, amb el següent resultat:
I voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea.
I voten en contra els regidors Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i
Armengol, Carles Guillén Montserrat, M Goretti Gatell Anglès, Joan Díaz i
Rull i Ilé Gomis i Quintero i Marcelo Javier Tarantino.
Abstencions: cap
Amb la qual cosa la moció és rebutjada per majoria absoluta.
7. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS REGIDORS/ES QUE
INTEGRAN LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EN
REPRESENTACIÓ DELS DIFERENTS GRUPS.
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El
nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
1.2. Correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de
la Comissió Especial de Comptes.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, i 58 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
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pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

3. PROPOSTA AL PLE
Per tot això es proposa al ple l’adopció de l'acord següent:

Primer.

La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per un
representant de cada grup polític, actuant amb vot ponderat. La
seva composició serà la següent:

Presidenta M Montserrat Inglès Novell
Vocals

Segon.

Joan Morlà Mensa
Carles Guillén i Montserrat
Joan Diaz i Rull
Marcelo Javier Tarantino
Mingo

Grup Municipal Vots ponderats
PSC-CP
4
UNICAT
CiU
ERC
ICV-EUiA-E

2
2
2
1

Els membres titular podran ser substituïts per altres membres
del mateix Grup Municipal.”

Acte seguit pren la paraula el Sr. Gillén i manifesta que proposa esmenar
la proposta en el sentit de que el membre de la Comissió Especial de
Comptes corresponent al Grup Municipal de Convergència i Unió sigui la
regidora M. Goretti Gatell Anglès.
El Sr. Alcalde manifesta la seva conformitat amb la modificació
proposada.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia sense cap
esmena, amb el següent resultat:
I voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Morlà i
Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Carles Guillén Montserrat, M
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Goretti Gatell Anglès, Joan Díaz i Rull i Ilé Gomis i Quintero i Marcelo
Javier Tarantino.
Vots encontra: cap
Abstencions: cap
Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat.
8. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA MATEIXA.
Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El
nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
1.2. Cal establir l’estructura de la nova corporació, així com els òrgans en
els quals es basarà el seu funcionament, i en particular, constituir la junta
de govern local.
2. FONAMENTS DE DRET
La creació de la junta de govern local es fonamenta en l’article 4.1.a) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que
regula la potestat d’autoorganització, en relació amb els articles 20.1.b)
de la mateixa Llei i 48.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
3. PROPOSTA AL PLE
Per tot l’exposat, proposo al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.

Constituir la junta de govern local, la qual quedarà integrada
pels membres nomenats per l’alcaldia.
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Segon.

La periodicitat de la sessions serà quinzenal, i les sessions
tindran lloc el dia i hora establerts per Resolució de l’alcaldia.

Tercer.

Efectuar, en favor de la junta de govern local, una delegació
genèrica d’atribucions en les matèries següents:

TITULAR
COMPETÈNCIA

Ple

Ple

Ple

Ple

ÒRGAN EN
QUI ES
DELEGA

ATRIBUCIÓ DELEGADA

ARTICLE

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

22.2.j)
LRBRL

Junta de
La declaració de lesivitat dels
Govern Local actes de l’Ajuntament.

22.2.k)
LRBRL

Les operacions de tresoreria,
que li correspondran quan
l’import acumulat de les
Junta de
operacions vives en aquell
Govern Local moment superin el 15 per 100
dels
ingressos
corrents
liquidats en l’exercici anterior,
de conformitat amb el Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text
refós de la Llei d’hisendes
locals.
Les
contractacions
i
concessions de tota classe
quan el seu import superi el
10 per 100 dels recursos
ordinaris del pressupost i, en
Junta de
qualsevol cas, els 6.000.000
Govern Local €, així com els contractes i les
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concessions plurianuals, quan
la seva durada sigui superior
a quatre anys i els plurianuals
de menor duració quan
l’import acumulat de totes les
anualitats
superi
el
percentatge indicat, referit als
recursos
ordinaris
del
pressupost del primer exercici
i, en tot cas, quan sigui
superior
a
la
quantia
assenyalada
en
aquesta
lletra.

Ple

Ple

Quart.

L’aprovació dels projectes
Junta de
d’obres i serveis quan sigui
Govern Local competent per a la seva
contractació o concessió, i
quan encara no estiguin
previstos en els pressupostos.
L’adjudicació de concessions
sobre els béns de la
Corporació i l’adquisició de
Junta de
béns
immobles
i
drets
Govern Local subjectes a la legislació
patrimonial
així
com
l’alienació del patrimoni quan
no estiguin atribuïdes a
l’Alcalde o President, i dels
béns declarats de valor
històric o artístic qualsevol
que sigui el seu valor.

22.2.ñ)

DA 2a
TRLCSP

Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, sens
perjudici que desplegui efectes des del dia següent a l’adopció
d’aquest acord, d'acord amb el que s’estableix a l’article 51.2
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.”
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Acte seguit pren la paraula el Sr. Morlà i manifesta que proposa esmenar
la proposta en el sentit de que no es necessari la creació de la Junta de
Govern Local.
El Sr. Alcalde manifesta la seva conformitat en modificar la proposta en el
sentit de eliminar la delegació de competències del Ple a favor de la
Junta de Govern Local.
El Sr. Díaz pren la paraula i manifesta que el seu grup municipal
considera innecessària l’existència de Junta de Govern Local.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia, amb la
modificació de que no produeixin delegacions de competències dels Ple
cap ala Junta de Govern Local, amb el següent resultat:
I voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea.
I voten en contra els regidors Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i
Armengol, Carles Guillén Montserrat, M Goretti Gatell Anglès, Joan Díaz i
Rull i Ilé Gomis i Quintero i Marcelo Javier Tarantino.
Abstencions: cap
Amb la qual cosa la moció és rebutjada per majoria absoluta.
9.
PROPOSTA
DE
CARACTERÍSTIQUES
I
EVENTUAL.

DETERMINACIÓ
RETRIBUCIONS

DEL
DEL

NOMBRE,
PERSONAL

Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“1. ANTECEDENTS
PRIMER. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals.
El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
SEGON. Escau i es considera necessari determinar el nombre, les
característiques i retribucions del personal eventual d’aquesta corporació.
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2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i d’altra normativa concordant, els
municipis de població entre 2000 i 5000 habitants podran comptar amb
un lloc de treball la cobertura del qual correspongui a persona eventual
quan no hi hagi membres de la corporació local amb dedicació exclusiva.
L’article 12 de l’EBEP estableix que:
“1. És personal eventual el que, en virtut d’un nomenament i amb
caràcter no permanent, només realitza funcions expressament
qualificades de confiança o assessorament especial, i és retribuït amb
càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquest fi.
2. Les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d’aquest
Estatut han de determinar els òrgans de govern de les administracions
públiques que poden disposar d’aquest tipus de personal. El nombre
màxim l’estableixen els respectius òrgans de govern. Aquest nombre i les
condicions retributives són públics.
3. El nomenament i cessament són lliures. El cessament té lloc, en tot
cas, quan es produeix el de l’autoritat a la qual es presta la funció de
confiança o assessorament.
4. La condició de personal eventual no pot constituir un mèrit per a
l’accés a la funció pública o per a la promoció interna. 5. Al personal
eventual li és aplicable, en el que sigui adequat a la naturalesa de la seva
condició, el règim general dels funcionaris de carrera.”
La plantilla de personal de l’ajuntament, aprovada mitjançant acord del
Ple de l’ajuntament de data 19 de febrer de 2015, sotmesa a informació i
que ha esdevingut definitiva per transcurs del període d’informació
pública sense que s’hagin presentat reclamacions al respecte, preveu un
lloc de treball de personal eventual.
3. PROPOSTA AL PLE
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Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord
següent:
Primer.

Establir una plaça de personal eventual d’assessorament
especial als òrgans necessaris de l’ajuntament amb les
següents característiques:
Règim de
dedicació
Total

Percentatge de
dedicació
100%

Retribució (euros
bruts anuals)
30.500 €

Segon.

Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze
corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donantlos d’alta al règim general de la Seguretat Social.

Tercer.

Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d'anuncis de la corporació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia sense cap
esmena, amb el següent resultat:
I voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea, Joan Morlà i
Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Carles Guillén Montserrat, M
Goretti Gatell Anglès, Joan Díaz i Rull i Ilé Gomis i Quintero i Marcelo
Javier Tarantino.
Vots encontra: cap
Abstencions: cap
Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat.
10. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE
OCUPARÀ LA TRESORERIA MUNICIPAL.

LA

PERSONA

QUE

Es dona compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“1. ANTECEDENTS
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1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El
nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball
reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional disposa que
la tresoreria de les Corporació amb secretaria de tercera es podrà
encomanar a un membre de la Corporació o a un funcionari de la
mateixa.
2.2. Arran l'entrada en vigor de l'EBEP, que va derogar els arts. 92 de la
LRBRL i 164 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que
s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, el funcionari o membre de la Corporació que dugui a terme el
lloc de treball de tresorer ja no cal que, abans de prendre possessió del
mateix, hagi de constituir fiança.
3. PROPOSTA AL PLE
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.

Nomenar tresorera de l’Ajuntament la Sra. Montserrat Inglés
Novell, regidora de la corporació.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat en legal forma.
L’eficàcia del nomenament restarà condicionada a l’acceptació
per part del regidor. Si en el termini de tres dies hàbils comptats
des de la notificació de la resolució no es fa manifestació
expressa en contrari, s’entendrà acceptada.”

Acte seguit pren la paraula el Sr. Morlà i manifesta que proposa esmenar
la proposta en el sentit de nomenar com a dipositari el regidor Joan Díaz i
Rull.
El Sr. Alcalde manifesta la seva disconformitat amb la modificació
proposada, si bé l’esmena en el sentit de proposar com a dipositari el
regidor Carles Guillen Montserrat que és que ostenta el càrrec de manera
accidental.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb l’esmena de
nomenar dipositaria el Sr. Carles Guillen Mintserrat, amb el següent
resultat:
I voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea i Carles Guillén
Montserrat.
I voten en contra els regidors Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i
Armengol, M Goretti Gatell Anglès, Joan Díaz i Rull i Ilé Gomis i Quintero
i Marcelo Javier Tarantino.
Abstencions: cap
Amb la qual cosa la moció és rebutjada per majoria absoluta.
I, essent les tretze hores i deu minuts i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.
L’alcalde

El Secretari
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