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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 27 DE JULIOL DE 
2015 

 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 9 hores del dia 27 de juliol de 
dos mil quinze, sota la Presidència del Sr. Antonio López López, Alcalde-
President, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es 
que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària del Ple, 
sol·licitada a instancies de tres regidors de l’ajuntament i 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. PROPOSTA DE LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
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“1. ANTECEDENTS 
 
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el passat dia 13 de juny. 
 
Cal, doncs, establir l’estructura de la nova corporació i els seus òrgans de 
govern, en virtut de la potestat d’autoorganització establerta en l’article 
4.1.a de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local. 
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
Els articles 20.1 de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim 
local 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, disposen 
que la Junta de govern local existeix en tots els municipis amb una 
població superior als 5000 habitants i en els de menys quan així ho 
estableixi el seu reglament orgànic o ho acordi el ple de l’ajuntament.   
 
En aquest sentit, el Reglament orgànic del nostre ajuntament no estableix 
com a preceptiva l’existència de la Junta de govern, consegüentment, en 
cas de considerar-se convenient la seva existència cal adoptar acord 
plenari en aquest sentit. 
 
En quant a les seves competències, correspon a la Junta de govern 
l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves funcions i les atribucions 
que li delegui l’alcalde o bé el Ple de l’ajuntament, d’acord amb els 
articles 23 de la LRBRL i 54 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
3. PROPOSTA AL PLE 
 
Per tot l’exposat, els Grups municipals d’UNICAT, Convergència i Unió, 
Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, proposem 
al ple l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER. Constituir la Junta de govern local, la qual quedarà integrada 
per l’alcalde i fins a un nombre de tres regidors nomenats per aquest. 
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SEGON. La periodicitat de la sessions serà quinzenal i tindran  lloc el dia 
i hora establerts per Resolució de l’alcaldia. 
 
TERCER. Les competències de la Junta de govern seran les que li 
delegui l’alcaldia. No es fa cap delegació d’atribucions en les matèries de 
competència del Ple en favor de la junta de govern local.  
 
QUART-. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, sens 
perjudici que tingui 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.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta 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, 
Teresa M Canela Armengol, Carles Guillén Montserrat, M Goretti Gatell 
Anglès, Joan Díaz i Rull i Ilé Gomis i Quintero i Marcelo Javier Tarantino. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA PER ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS 
DEL PLE MUNICIPAL. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
El Reglament Orgànic Municipal d’aquest ajuntament, en el seu article 10 
regula la periodicitat de les sessions del Ple, establint que les ordinàries 
es convocaran amb una periodicitat trimestral. 
 
Tenint en compte que el Ple de l’ajuntament no ha delegat cap de les 
seves atribucions a la Junta de govern, i que per  tant es reserva la 
totalitat de les competències que li atorga la normativa sobre règim local, 
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es considera convenient que la periodicitat de les sessions del Ple de la 
corporació tingui caràcter mensual. 
 
Això fa necessari modificar el Reglament Orgànic Municipal en aquest 
apartat, adaptant-lo a aquesta periodicitat.  
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
Els articles 47.f de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de 
règim local, i 56 del Reial decret legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local.  
 
 
3. PROPOSTA AL PLE  
 
Per tot l’exposat, els Grups municipals d’UNICAT, Convergència i Unió, 
Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, proposem 
al ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 10 del Reglament 
Orgànic Municipal que passarà a tenir el següent redactat: 
 
“Article 10. Periodicitat de les sessions. 
 
Les sessions ordinàries del Ple de la corporació tindran una periodicitat 
mensual. Com a norma general, si el dia de la setmana que es determini 
és festiu, la sessió es traslladarà al dia següent hàbil. 
 
També podran celebrar-se sessions extraordinàries quan ho decideixi el 
President, o ho demani al menys la quarta part del nombre legal de 
membres de la Corporació. En aquest últim cas, el/la President/a estarà 
obligat/ada a convocar la sessió dins els deu dies següents al de la 
sol·licitud, i no es podrà demorar més d'un mes des que s'hagi formalitzat 
la sol·licitud. 
 
L'Alcalde, prèvia consulta als portaveus dels diferents grups polítics, 
podrà deixar de convocar sessions durant els períodes de temps que 
coincideixin amb vacances. 
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La documentació que s’acompanyarà a les convocatòries de les sessions 
del Ple estarà integrada per l’Ordre del dia, l’/els esborrany/s de l’acta/es 
de la/es sessió/ns anterior/s i el text literal de les propostes incloses a 
l’ordre del dia. 
 
Segon.- Sotmetre aquesta modificació a informació pública per un 
període de trenta dies mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona. 
 
Tercer.- Si durant el període d’informació pública no es presenten 
al·legacions, considerar la modificació aprovada definitivament sense 
necessitat d’adoptar un nou acord. 
 
Quart.- Un cop a provada definitivament la modificació, procedir a la 
publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona.  
 
Cinquè.- D’acord amb la modificació del ROM ara aprovada, es 
determina que la celebració dels plenaris de l’ajuntament tindran lloc el 
darrer dimarts de cada mes, a les 12 hores, i, si aquest és festiu, al dia 
següent hàbil.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
I voten a favor els regidors Joan Morlà Mensa, Teresa M Canela 
Armengol, Carles Guillén Montserrat, M Goretti Gatell Anglès, Joan Díaz i 
Rull i Ilé Gomis i Quintero i Marcelo Javier Tarantino. 
 
Si abstenen l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat 
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea 
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la moció és aprovada per majoria absoluta. 
 
3. PROPOSTA PEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS ALS 
ÒRGANS COL·LEGIATS ON L’AJUNTAMENT HI TÉ 
REPRESENTACIÓ. 
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Es dona compte de la següent proposta: 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el passat dia 13 de juny. 
 
Consegüentment, cal efectuar el nomenament dels representants de la 
corporació en els organismes, que siguin competència del Ple.  
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 38 del 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 l’ajuntament ha de nomenar el 
representants de la corporació en els òrgans col·legiats que 
correspongui. 
  
3. PROPOSTA AL PLE 
 
Per tot l’exposat, els Grups municipals d’UNICAT, Convergència i Unió, 
Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, proposem 
al ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER:  Designar com a  representants de la corporació en els 
organismes i entitats: 
  

 Consell Escolar de l’Escola l’Agulla: la regidora M. Goretti Gatell, 
Anglès. 

 Juntes de Compensació i de Conservació: el regidor/a que 
ostenti les funcions d’urbanisme. 

 Govern Territorial de Salut: la regidora Teresa Maria Canela 
Armengol. 

 Junta Pericial Municipal del Cadastre: l’arquitecte municipal. 

 Patronat de la Fundació Castell del Catllar: el regidor Joan Díaz i 
Rull. 

 Comissió de delimitació territorial: els regidors Joan Morlà 
Mensa i Joan Díaz i Rull. 

 Consorci Turístic del Baix Gaià: el regidor Joan Morlà Mensa. 
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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 contra, 
s’entendrà acceptada.” 
 
Pren la paraula el Secretari de la Corporació i manifesta que ha realitzat 
unes gestions amb el Consell Comarcal i ha constatat que no existeix cap 
Consorci del Baix Gaià com entitat jurídica amb personalitat jurídica 
pròpia; el que existeix és un conveni de col·laboració entre diversos 
municipis que integren el Baix Gaià per tal de fomentar el seu 
desenvolupament turístic. 
 
El Sr. Morlà com a portaveu dels grups que han efectuat la proposta 
manifesta que retira de la mateixa el nomenament del representant de 
l’ajuntament en aquest organisme, sens detriment de realitzar les 
gestions pertinents respecte de l’existència d’aquest consorci. 
 
La portaveu del Grup Municipal del PSC, la regidora Montserrat Inglés, 
manifesta la disconformitat del seu grup respecte de la persona 
proposada per representar a l’ajuntament en el Consell Escolar, ja que 
considera més idònia la regidora d’ensenyament. 
 
El Sr. Morlà manifesta que no accepten la modificació de la proposta 
proposada pel grup del PSC. 
    
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
I voten a favor els regidors Joan Morlà Mensa, Teresa M Canela 
Armengol, Carles Guillén Montserrat, M Goretti Gatell Anglès, Joan Díaz i 
Rull i Ilé Gomis i Quintero i Marcelo Javier Tarantino. 
 
Si abstenen l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat 
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea 
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la moció és aprovada per majoria absoluta. 
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4. PROPOSTA PER ESTABLIR EL RÈGIM DE RETRIBUCIONS I 
DEDICACIONS DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el passat dia 13 de juny. 
 
Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels 
membres electes d’aquesta corporació i el seu règim de retribucions i/o 
indemnitzacions.  
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de règim local, i 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 l’exercici dels 
seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o 
parcial, en el qual cas seran donats d’alta a la Seguretat Social. 
 
Aquesta mateixa normativa estableix que els electes que no tinguin 
dedicació exclusiva ni parcial podran percebre indemnitzacions  per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
corporació, en les condicions que estableixi el ple de la corporació. 
 
Per altra banda, 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 l’exposat, els Grups municipals d’UNICAT, Convergència i Unió, 
Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, proposem 
al ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.  Establir el següent règim de dedicacions i retribucions 
d’aquesta corporació: 

 
 

1. L’alcalde exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial 
equivalent a dues terceres parts de la jornada laboral, amb 
alta a la Seguretat Social i amb una retribució bruta anual de 
24.000 euros, distribuïda en dotze mensualitats i dues 
pagues extraordinàries.  

 
2. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de 

la corporació que no tenen dedicació parcial per 
l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, que es 
detallen tot seguit: 

 
- Per l’assistència al Ple de l’ajuntament: 250 euros/sessió. 
- Per l’assistència a la Junta de govern: 200 euros/ sessió. 
- Per l’assistència a la Junta de portaveus: 100 

euros/sessió.  
 

Establir els següents límits anuals en les percepcions per 
aquests conceptes:  

 
- Regidors/es de l’equip de govern: 8.160 euros.   
- Regidors/es de l’equip de govern que siguin portaveus: 

9.000 euros. 
- Resta de regidors/es del consistori: 3.000 euros. 
- Resta de regidors/es que siguin portaveus: 4.000 euros. 
 
Aquestes indemnitzacions tenen la consideració de 
rendiment del treball i consegüentment estaran subjectes a 
retenció de l’IRPF. 

 
Segon.  Aquestes assignacions econòmiques s’estableixen amb 

caràcter retroactiu des de la data de constitució de l’actual 
Corporació municipal.  

 
Tercer.  Establir una assignació econòmica a favor dels grups polítics 

municipals, que constarà de: 
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 Component fix per grup: 6 euros mensuals. 
 Component variable: 45 euros mensuals per cada 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. 

 
Quart.  Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats. 
 
Cinquè. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al 

tauler d'anuncis de la corporació.” 
 
La portaveu del Grup Municipal del PSC, la regidora Montserrat Inglés, 
manifesta la disconformitat del seu grup respecte de la retribució fixada 
per la dedicació de l’alcalde, ja que considera més idònia la dedicació a 
temps complert amb la retribució corresponent. 
 
El Sr. Morlà manifesta que no accepten la modificació de la proposta 
proposada pel grup del PSC. 
    
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
I voten a favor els regidors Joan Morlà Mensa, Teresa M Canela 
Armengol, Carles Guillén Montserrat, M Goretti Gatell Anglès, Joan Díaz i 
Rull i Ilé Gomis i Quintero i Marcelo Javier Tarantino. 
 
Si abstenen l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat 
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea 
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la moció és aprovada per majoria absoluta. 
 
5. PROPOSTA PER LA DESIGNACIÓ D’UN REPRESENTANT DE LA 
CORPORACIÓ A L’ASSEMBLEA DE CÀRRECS ELECTES. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“1. ANTECEDENTS 
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El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 
Ajuntament es va constituir en sessió pública el passat dia 13 de juny. 
 
Catalunya està protagonitzant un procés d’emancipació nacional, en el 
marc del qual el proper 27 de setembre han estat convocades eleccions 
al parlament amb caràcter plebiscitari. En el cas de què el resultat dels 
comicis sigui una majoria independentista, davant l’eventualitat d’una 
supressió de l’autonomia de Catalunya per part de l’Estat espanyol, 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) de la qual El Catllar 
forma part per acord de ple, sol·licita que els seus membres designin 
representants a una eventual assemblea de càrrecs electes que assumís 
la governabilitat del país.  
 
 
2. PROPOSTA AL PLE 
 
Per tot l’exposat, els Grups municipals d’UNICAT, Convergència i Unió, 
Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, proposem 
al ple l’adopció dels següent acord:  
 
Sigui designada la regidora Teresa Maria Canela Armengol com a 
representant de la corporació municipal a l’esmentada assemblea de 
càrrecs electes.” 
 
La portaveu del Grup Municipal del PSC, la regidora Montserrat Inglés, 
manifesta la disconformitat del seu grup respecte de la proposta, ja que 
encara no ha estat convocades les eleccions ni es sap segur que existirà 
aquesta assemblea de càrrecs electes. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat: 
 
I voten a favor els regidors Joan Morlà Mensa, Teresa M Canela 
Armengol, Carles Guillén Montserrat, M Goretti Gatell Anglès, Joan Díaz i 
Rull i Ilé Gomis i Quintero i Marcelo Javier Tarantino. 
 
Si abstenen l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat 
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina, Eva Zafra Agea 
 
Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la moció és aprovada per majoria absoluta. 
 
I, essent les nou hores i vint 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 


