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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ DEL PLE 
DEL DIA 4 DE JULIOL DE 2019.

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia quatre de juliol 
 de dos mil xx , sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, 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:

Hi assisteixen:

ALCALDE:
Joan Morlà Mensa

REGIDORS/ES:
Daniel Rodríguez Polo 
Carles Guillen Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Ariadna Tous Dalmau 
Francesc Saigí Núñez 
Antonio López López 
Maria Montserrat Inglés Novell 
Josep Plana Monné 
Alicia Inglés Villena 
Jordi Eliseu Porta González.

SECRETARI:
Josep Llop Tous 

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del 
dia.

A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT

Es dona compte de la següent proposta:

“El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova 
corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
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En virtut del principi d’autoorganització, la normativa de règim local permet que 
per acord de ple, adoptat en sessió extraordinària dins dels 30 dies següents al 
ple de constitució, s’estableixi, entre d’altres, la periodicitat de les sessions 
d’aquest òrgan necessari en l’organització municipal respectant, en tot cas, el 
mínim previst a la normativa. Alhora també escau assenyalar el dia i hora de 
celebració.

FONAMENTS DE DRET

Legislació aplicable:

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
c) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)

D’acord amb els articles 38 i 78 del ROF, en relació amb l’article 46.2.a de la 
LRBRL, la periodicitat de les sessions ordinàries del ple serà fixada per acord del 
propi ple adoptat en sessió extraordinària que haurà de convocar l’alcalde/essa 
dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva de la corporació i no podrà 
excedir, per als municipis de fins a 5.000 habitants, de com a mínim cada 3 mesos

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:

Primer. Establir que  la periodicitat de les sessions ordinàries del ple de la 
corporació serà bimensual, essent la primera ordinària que es 
celebrarà la corresponent al dia 11 de juliol de 2019.

Segon. Amb caràcter general, sempre que així sigui possible, les sessions 
ordinàries del ple se celebraran els dijous a les set de la tarda (19 
hores), i, si fos inhàbil, el primer dia hàbil posterior.

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

Quart. Publicar al portal de transparència aquest acord de conformitat  amb 
l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.
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Cinquè. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 

procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la 
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors i regidores Daniel 
Rodríguez Polo, Carles Guillen Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
Ariadna Tous Dalmau, Francesc Saigí Núñez, Antonio López López, Maria 
Montserrat Inglés Novell, Josep Plana Monné, Alicia Inglés Villena i Jordi Eliseu 
Porta González.

Vots en contra: cap.

Abstencions: cap.

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

2. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA 
CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS, QUE SIGUIN COMPETÈNCIA 
DEL PLE.

Es dona compte de la següent proposta:

“El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova 
corporació municipal resultant es va constituir en sessió pública el dia 15 de 
juny.

En virtut del principi d’autoorganització, la normativa de règim local permet que 
per acord de ple, adoptat en sessió extraordinària dins dels 30 dies següents al 
ple de constitució, s’estableixi, entre d’altres qüestions, el nomenament dels 
representants de la corporació en òrgans col·legiats, en  els quals ha d’estar 
representada i que siguin competència del ple.
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FONAMENTS DE DRET

Legislació aplicable:

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
c) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
d) Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (LTC)

Examinat el 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.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:

Primer. Designar com a representants de la corporació en els organismes i 
entitats als següents membres: 

 Consell Escolar de l’Escola l’Agulla: l’alcalde Sr. Joan Morlà  
Mensa.
 Juntes de Compensació i de Conservació: el regidor/a que ostenti 
les funcions d’urbanisme.
 Govern Territorial de Salut: el regidor Marcelo Javier Tarantino 
Mingo.
 Taula de Participació Social de segon nivell del Centre Penitenciari 
de Mas d’Enric: el regidor Carles Guillén i Montserrat.
 Junta Pericial Municipal del Cadastre: l’arquitecte municipal.
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 Patronat de la Fundació Castell del Catllar: el regidor Sr. Francesc 
Saigí Núñez.
 Patronat de la Fundació Castell del Catllar, en qualitat de regidora 
que no forma part de l’equip de govern: la regidora Sra. Alícia Inglés 
Villena.
 Comissió de delimitació territorial: l’alcalde Joan Morlà Mensa i el 
regidor Carles Guillén i Montserrat.
 Consorci Turístic del Baix Gaià: la regidora Ariadna Tous Dalmau.

Segon. Donar trasllat d’aquest acord als organismes esmentats i 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.

Tercer. Publicar al portal de transparència aquest acord de conformitat  amb 
l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

Quart. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la 
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors i regidores Daniel 
Rodríguez Polo, Carles Guillen Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
Ariadna Tous Dalmau, Francesc Saigí Núñez, Antonio López López, Maria 
Montserrat Inglés Novell, Josep Plana Monné, Alicia Inglés Villena i Jordi Eliseu 
Porta González.

Vots en contra: cap.

Abstencions: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

3. 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:

“Aquesta alcaldia té a bé presentar al ple de la corporació la següent proposta 
d’acord:

El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova 
corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

En virtut del principi d’autoorganització la normativa de règim local permet que 
per acord de ple s’estableixi el règim de dedicació i retribucions dels càrrecs 
electes. 

FONAMENTS JURÍDICS

Legislació aplicable:
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
c) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
d) Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG)
e) Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures 

urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (RDL 24/2018)
f) Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, de convocatòria per atorgar 

compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 
retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2019

g) Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del 
servei

h) Ordre EHA/3770/2005, de 1 de desembre, per la qual es revisa l'import de la 
indemnització per us de vehicle particular establerta en el Reial decret 
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei 
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i) Ordre EHA/3771/2005, de 2 de desembre, per la qual es revisa la quantia de 
les despeses de locomoció i de les dietes en l'Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques

De conformitat amb l’article 75 LRBRL, en relació amb l’article 166 TRLMRLC, 
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.

L'exclusivitat implica la incompatibilitat per a la percepció d'altres retribucions 
amb càrrec als Pressupostos de les Administracions Públiques i s'estén també 
a l'exercici d'activitats de caràcter privat. La incompatibilitat per a l'exercici 
d'altres activitats retribuïdes, tant de caràcter públic com privat, es regirà pel 
que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal 
al servei de les Administracions Públiques. Per tant, l'esmentada 
incompatibilitat retributiva no impedeix l'exercici de les activitats exceptuades 
que relaciona l'art. 19 de la Llei 53/1984.

El número de membres amb règim de dedicació exclusiva haurà de respectar 
els límits previstos a l’article 75.ter LRBRL.

Pel que respecta al nombre de membres que podran gaudir de dedicació 
parcial, la Llei no el limita en cap cas, però en tot cas cal estar al que estableix 
l’art 75.2 de la LRBRL, que atribueix aquest dret als membres que ocupen un 
dels llocs definits en l’esmentat article, és a dir, Presidència o Vice-presidència, 
ostentin delegacions o desenvolupin tasques de responsabilitat que 
requereixen d’aquest tipus de dedicació.

L’establiment de qualsevol règim de dedicació i la quantia de les retribucions a 
percebre requerirà, en tot cas, de l’existència de la corresponent consignació 
pressupostària (cap. I de la classificació econòmica del pressupost de despeses 
de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura 
dels pressupostos de les entitats locals, llevat de les dietes, que és cap. II).

Pel que fa al règim retributiu, aquest haurà de respectar allò que disposa l’article 
75 bis LBRL en relació amb l’article 18 del RDL 24/2018.

Segons l'art. 75.3 de la LRBRL, els membres de la Corporació que no tinguin 
atribuïda dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la 
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concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de 
la que formen part, en la quantia assenyalada pel Ple.

Segons l'art. 75.4 de la LRBRL (i en el mateix sentit l’article 13.5 ROF), els 
membres de la Corporació tindran dret a percebre indemnitzacions per les 
despeses ocasionades per l’exercici del seu càrrec, quan siguin efectives, i 
prèvia justificació documental, segons les normes d’aplicació general en les 
administracions públiques i les que en aquest sentit aprova el Ple. 
Independentment del règim de dedicació que tinguin els càrrecs electes tots ells 
podran percebre aquestes indemnitzacions. 

En aquest sentit, el Reial decret 462/2002, així com també les Ordres 
EHA/3770/2005 i EHA/3771/2005, de 2 de desembre, fixen els paràmetres a 
seguir a l’hora d’establir aquestes indemnitzacions.

En aplicació l’ article 75.5 LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord plenari 
al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació. Així 
mateix, d’acord amb l’art. 11 LTC, relatiu a la Transparència en la gestió 
econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, l’Administració ha de fer 
pública, entre d’altres b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats 
i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública 
i del personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els 
consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el 
càrrec.

D’acord amb l’article 73.3 LRBRL el ple de la corporació, amb càrrec als 
pressupostos de la mateixa, podrà assignar als grups polítics una dotació 
econòmica que haurà de de comptar amb un component fix, idèntic per a tots 
els grups polítics, i un altre variable, en funció del nombre de cadascun d’ells, 
dins dels límits que, en el seu cas, s’estableixin amb caràcter general a les lleis 
de pressupostos generals de l’Estat, sense que es puguin destinar al pagament 
de retribucions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a 
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 

Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 27 de juliol de 2015 es va 
aprovar el següent règim de dedicacions i retribucions d’aquesta corporació:

“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 
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retribució bruta anual de 24.000 euros, distribuïda en dotze mensualitats i dues 
pagues extraordinàries. 

El règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació que no tenien 
dedicació parcial per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, era:

- 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. 

S’establiren 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.”

Posteriorment, mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 9 de desembre de 
2016 es varen establir uns nous límits anuals màxims en les percepcions per 
l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, tal i com es relacionen tot 
seguit: 

“Alcalde: 12.600 euros.
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.”

Valorant positivament el capteniment en la disposició de la despesa pública que 
tants bons resultats ha donat a aquest municipi al llarg dels anys, aconsella 
mantenir el nivell retributiu i indemnitzatori que s’havia acordat tot just ara fa 
quatre anys per compensar la dedicació i/o assistències dels electes locals, 
amb els ajustos que s’hi introdueixen per minorar qualsevol desajust introduït 
en el règim de sessions i òrgans col·legiats que s’estableixi.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:

Primer. Establir que, amb efectes de data 15 de juny de 2019, l’alcalde 
exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial equivalent al 50%  de la 
jornada laboral, amb alta a la Seguretat Social i amb una retribució 
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bruta anual de 18.000 euros, exercida preferentment en horari de 
tarda i els caps de setmana i festius.

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 donant-lo 
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:

- Per l’assistència al Ple de l’ajuntament: 500 euros/sessió.
- Per l’assistència a la Junta de govern: 200 euros/ sessió.
- Per l’assistència a la Junta de portaveus: 150 euros/sessió. 
- Per l’assistència a la Comissió Especial de Comptes: 200 euros/ 

sessió.
- Per l’assistència a sessions d’altres òrgans col·legiats: 200 euros/ 

sessió.

Quart. Establir els límits anuals màxims en les percepcions per l’assistència 
a les sessions dels òrgans col·legiats que tot seguit es relacionen: 

- 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.

Cinquè. Establir que aquestes indemnitzacions es percebran mensualment de 
gener a octubre i seran regularitzades durant l’últim bimestre de l’any 
en funció de les assistències reals i d’acord amb la següent 
distribució:

- Regidors/es de l’equip de govern: 680 euros/mes.  
- Regidors/es de l’equip de govern portaveus: 750 euros/mes.
- Resta de regidors/es del consistori: 250 euros/mes.
- Resta de regidors/es que siguin portaveus: 333 euros/mes.

Sisè. Establir, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019, una assignació 
econòmica de caràcter mensual a favor dels grups polítics municipals 
que constarà de:
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- 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.

Setè. Correspon a l’Alcalde, mitjançant decret, la determinació del nom i 
cognoms dels membres electes que exerceixen el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva i parcial.

Els regidors seran responsables de què el règim de dedicació, que 
se’ls hi estableix en el present acord i en el Decret d’alcaldia de 
designació no resulti incompatible amb la situació de dedicació 
exclusiva o parcial que puguin tenir reconeguda en altres 
administracions o per a qualsevol altra activitat pública o privada, o 
de què les retribucions que es fixen el límit màxim total, que poden 
percebre els membres de les corporacions locals per tots els 
conceptes retributius i assistències, establert a l’art. 75 bis LBRL. 

Vuitè. Els imports establerts en el present acord per les dedicacions 
exclusives o parcials, segons el seu règim de dedicació, i per les 
assistències, restaran en vigor des de la data del seu nomenament i 
només podran ser modificats per acord del Ple de la Corporació. 

Novè. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.

Desè. Comunicar la present resolució a l’Àrea d’Intervenció per procedir a la 
consignació adequada i suficient de les quantitats en el pressupost de 
despeses de la Corporació. 

Onzè. Publicar íntegrament el present acord al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d'anuncis de la corporació i al portal de 
transparència d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Dotzè. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la 
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
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Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

El Sr. Antonio López proposa eliminar dels acords quarts i cinquè els límits 
anuals i la percepció mensual corresponent als regidors/es de l’equip de govern, 
suprimint el text que diu “Regidors/es de l’equip de govern: 8.160 euros” del 
punt quart i “Regidors/es de l’equip de govern: 680 euros/mes” de l’acord 
cinquè. 

Trobada conforme pels assistents, es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia 
amb la modificació esmentada, amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors i regidores Daniel 
Rodríguez Polo, Carles Guillen Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
Ariadna Tous Dalmau, Francesc Saigí Núñez, Antonio López López, Maria 
Montserrat Inglés Novell, Josep Plana Monné, Alicia Inglés Villena i Jordi Eliseu 
Porta González.

Vots en contra: cap.

Abstencions: cap.

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

4. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS REGIDORS QUE INTEGRARAN LA 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EN REPRESENTACIÓ DELS 
DIFERENTS GRUPS.

Es dona compte de la següent proposta:

“El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova 
corporació municipal resultant es va constituir en sessió pública el dia 15 de 
juny.

En virtut del principi d’autoorganització, la normativa de règim local permet que 
per acord de ple, adoptat en sessió extraordinària dins dels 30 dies següents al 
ple de constitució, s’estableixi, entre d’altres, la composició i funcionament de 
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les comissions informatives on siguin preceptives o es creïn expressament i de 
la Comissió Especial de Comptes.

Legislació aplicable:
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC).
c) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).

D’acord amb l’art. 20.1.d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de règim local, 
la comissió especial de comptes existeix en tots els municipis la qual serà 
constituïda per membres dels diferents grups polítics de la Corporació.

D’acord amb l’article 60.5 TRLMRLC les comissions són integrades pels 
membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la 
corporació, d'acord amb els mateixos criteris de representativitat o 
proporcionalitat.  

L’alcalde és el president nat de totes les comissions, sens perjudici de la 
possibilitat de delegar la presidència efectiva en qualsevol membre de la 
corporació, a proposta de la pròpia comissió, un cop efectuada la corresponent 
elecció per aquesta, tal i com determina l’article 125.c ROF.

Examinat el contingut dels 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, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament 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: 

Grup Municipal Vots ponderats
President Joan Morlà Mensa, alcalde UNICAT-ERC-AM 3

Vocals Josep Plana Monné PSC-AM 4
Daniel Rodríguez Polo MO1-TE 1
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Carles Guillén i Montserrat JUNTS 1
Jordi Eliseu Porta González Cs 1
Marcelo Javier Tarantino
Mingo

EL CATLLAR-
ECG 1

Segon. Els membres titulars podran ser substituïts per altres membres del 
mateix Grup Municipal.

Tercer. Publicar al portal de transparència aquest acord de conformitat  amb 
l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

Quart. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la 
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors i regidores Daniel 
Rodríguez Polo, Carles Guillen Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
Ariadna Tous Dalmau, Francesc Saigí Núñez, Antonio López López, Maria 
Montserrat Inglés Novell, Josep Plana Monné, Alicia Inglés Villena i Jordi Eliseu 
Porta González.

Vots en contra: cap.

Abstencions: cap.

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

5. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA MATEIXA.

Es dona compte de la següent proposta:
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“El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova 
corporació municipal resultant es va constituir en sessió pública el dia 15 de 
juny.

En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la 
gestió dels assumptes municipals, la normativa de règim local permet constituir 
la junta de govern local en aquells municipis en què la seva existència no és 
obligatòria (municipis amb població superior a 5000 habitants, els que siguin 
capital de comarca o quan així ho disposi els seu ROM o així ho acordi el ple).

FONAMENTS JURÍDICS

1. Legislació aplicable:

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
c) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
(ROF)

d) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

L’article 49 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, preveu la possibilitat que 
l’ajuntament, en exercici de la seva autonomia organitzativa, pugui crear altres 
òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas l’organització bàsica 
determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de 
respondre als principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació 
ciutadana.

La periodicitat de les sessions ordinàries de la junta de govern local la determina 
el ple, de conformitat amb l’article 99 TRLMRLC. En defecte de previsió, 
celebrarà sessió ordinària cada 15 dies com a mínim en aplicació de l’article 
112.2 ROF.

Pel que fa al dia i hora en que s’han de celebrar les sessions ordinàries de la 
junta de govern local, correspon a l’alcalde o president la seva fixació mitjançant 
Decret tal i com estableix l’article 112.3 ROF .

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Código Seguro de Validación 3cd71aafec494ef591ddf89dcf6b60bc001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadatos Clasificador: Acta  -     Origen: Origen administració    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059


16

Les competències de la junta de govern local seran les que se li atribueixin per 
delegació de l’alcaldia i del ple de la corporació. En tot cas, li correspon 
l’assistència a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.

De conformitat amb els articles 22.4 LRBRL, i altra legislació concordant, és 
facultat del ple la delegació de l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde i 
en la junta de govern local. Tot això, llevat de les matèries indelegables 
previstes al propi art. 22.4 LRBRL. 

Altrament, l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector 
Públic, preveu que en cap cas serà objecte de delegació, entre d’altres: 

 L’adopció de disposicions de caràcter general
 La resolució de recursos en els òrgans administratius que han dictat els 

actes objecte de recurs. 
 Les matèries que així es determinen per una norma amb rang de Llei. 

L’acord de delegació s’adoptarà per majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació en cas que es delegui en la junta de govern local i, 
per majoria simple, en cas que la delegació es faci a favor de l’alcaldia, d’acord 
amb l’article 57 TRLMRLC en relació amb l’article 51.2 ROF.

L’art. 51.3 ROF disposa que l’acord de delegació contindrà l’àmbit dels 
assumptes a que aquesta faci referència i les facultats concretes que es 
deleguin, així com les condicions específiques de l’exercici de les mateixes en 
la mesura en que es concretin o apartin del règim general previst al ROF. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:

Primer. Constituir la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada pels 
membres nomenats per Decret de l’alcaldia.

Segon. Fixar la periodicitat de les sessions ordinàries en setmanal, i les 
sessions tindran lloc el dia i hora establerts per Decret de l’alcaldia.

Tercer. Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica 
d’atribucions en les matèries següents:

ATRIBUCIÓ MARC LEGAL
Contractació 
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Contractar les obres, els  subministraments, els serveis  i els 
contractes administratius especials quan el valor estimat dels 
contractes  superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost i, en qualsevol cas, la quantia dels 6 milions, 
inclosos els de caràcter plurianual quan la durada  sigui 
superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que 
l'import acumulat de totes les anualitats  superi  el 
percentatge esmentat o la quantia assenyalada.

DA 2a. 2. 
LCSP 

Contractar  les concessions d'obres i concessions de serveis 
quan el valor estimat dels contractes  superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la 
quantia dels 6 milions, inclosos els de caràcter plurianual 
quan la durada  sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues 
incloses sempre que l'import acumulat de totes les anualitats  
superi  el percentatge esmentat o la quantia assenyalada.

DA 2a. 2. 
LCSP 

Adjudicar contractes privats quan el pressupost base de 
licitació superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost 
o l'import del 3 milions d'euros. 

DA 2a 9. LCSP

Autoritzar la redacció i licitació de projectes independents 
relatius a cadascuna de les parts d'una obra el període 
d'execució d'aquest excedeixi del pressupost anual. 

DA 2a 3. LCSP 

Aprovar plecs de clàusules administratives generals. DA 2a. 2. 
LCSP 

Constituir Juntes de Contractació. DA 2a 5. LCSP 

Crear centrals de contractació. 228 LCSP 
Direcció de govern i administració 
Exercir accions judicials i administratives i la defensa de la 
corporació en matèries de competència plenària.

22.2.j. LBRL 

Aprovar la declaració de lesivitat. 22.2.k. LBRL 
Aprovar la memòria justificativa per l'establiment d'un servei 
públic.

85.2 LBRL

Aprovar l'expedient acreditatiu de la conveniència i 
oportunitat per la iniciativa pública pel desenvolupament 
d'activitats econòmiques.

86.1 LBRL

Concedir medalles, emblemes, condecoracions o altres 
distintius honorífics i conferir títols de fills predilectes o 
adoptius o de membres honoraris de la Corporació.

50.24 ROF

Gestió econòmica
Autoritzar i disposar despeses en l'àmbit de la seva 
competència.

21.1. f. LBRL
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Concertar operacions de tresoreria, la quantia de les quals 
acumulada de les operacions vives superi el 15% dels 
ingressos corrents liquidats a l'any anterior, conforme a la llei 
reguladora de les Hisendes Locals.

22.2.m. LBRL

Concertar operacions de crèdit la quantia dels quals 
acumulada superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.

22.2.m. LBRL

Aprovar modificació pressupostària per crèdits ampliables. Bases exec. 
pressupost

Aprovar modificació pressupostària per incorporació de 
romanents.

Bases exec. 
pressupost

Aprovar modificació pressupostària per generació de crèdits. Bases exec. 
pressupost

Acordar les operacions de crèdit o garantia i concedir 
quitacions i esperes, així com el reconeixement extrajudicial 
de crèdits.

50.12 ROF

Establir o modificar preus públics 47 TRLRHL
Personal
L'autorització o denegació de compatibilitat del personal al 
servei de l'entitat local per a un segon lloc o activitat en el 
sector públic, així com la resolució motivada reconeixent la 
compatibilitat o declarant la incompatibilitat del citat personal 
per a l'exercici d'activitats de l'entitat local, a què es 
refereixen els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques.

50.9 ROF

Patrimoni
Adjudicar la concessió sobre béns de domini públic quan el 
pressupost base de licitació superi el 10 % dels recursos 
ordinaris del pressupost o l'import de 3 milions d'euros. 

DA 2a.9 LCSP

Adquirir els béns immobles i drets subjectes a la legislació 
patrimonial quan el pressupost bases de licitació  superi el 10 
% dels recursos ordinaris del pressupost o l'import de  3 
milions d'euros.

DA 2a.9 LCSP

Alienar el patrimoni quan el pressupost base de licitació  
superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost o 
l'import de 3 millions d'euros, sempre que no siguin béns 
declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigues el 
seu valor; o en el cas d'informe desfavorable del departament 
competent de l'Administració local d'acord amb l'art. 209.2d.) 

DA 2a. 10 
LCSP
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del TRLMRLC.
Alienar el patrimoni  declarat de valor històric o artístic 
qualsevol que sigues el seu valor.

DA 2a. 10 
LCSP

Urbanisme -Activitats d'intervenció 
Aprovar els projectes d'obres i serveis quan sigui competent 
per la seva contractació o no estigui previst en el pressupost, 
o comportin l'expropiació forçosa de béns. 

22.1.ñ LBRL

Quart. 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.

Així mateix publicar-lo al portal de transparència aquest acord de 
conformitat  amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Cinquè. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la 
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors i regidores Daniel 
Rodríguez Polo, Carles Guillen Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
Ariadna Tous Dalmau, Francesc Saigí Núñez i Jordi Eliseu Porta González.

Vots en contra: Antonio López López, Maria Montserrat Inglés Novell, Josep 
Plana Monné i Alicia Inglés Villena.

Abstencions: cap.

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
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6. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, 
CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL.

Es dona compte de la següent proposta:

“El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova 
corporació municipal resultant es va constituir en sessió pública el dia 15 de 
juny.

Escau i es considera necessari determinar el nombre, les característiques i 
retribucions del personal eventual d’aquesta corporació en virtut del principi 
d’autoorganització.

FONAMENTS DE DRET

Legislació aplicable:
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
c) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC).
d) Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).

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 
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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 vigent preveu un lloc de treball de 
personal eventual.

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 Percentatge de 
dedicació

Retribució máxima 
(euros bruts anuals)

Total 100% 35.269 €

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 donant-los 
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 i al portal de transparència aquest acord 
de conformitat  amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Quart. Comunicar la present resolució a l’Àrea d’Intervenció per procedir a la 
consignació adequada i suficient de les quantitats en el pressupost de 
despeses de la Corporació. 

Ciqnuè. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la 
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Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors i regidores Daniel 
Rodríguez Polo, Carles Guillen Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
Ariadna Tous Dalmau, Francesc Saigí Núñez, Antonio López López, Maria 
Montserrat Inglés Novell, Josep Plana Monné, Alicia Inglés Villena i Jordi Eliseu 
Porta González.

Vots en contra: cap.

Abstencions: cap.

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

B) ASSUMPTES SOBRE ELS QUALS CAL DONAR COMPTE.

1. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE.

Es dona compte del text del Decret esmentat:

“En data 15 de juny de 2019 es va constituir en sessió pública la corporació 
municipal resultant de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 
2019.

De conformitat amb els articles 20.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local (LRBRL), 48 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 (TRLMRLC) i 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 (ROF), els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament. 
L’alcalde o alcaldessa els designa i revoca lliurement entre els membres de la 
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junta de govern local i quan no n’hi ha, d’entre els regidors, tal i com disposen 
els articles 23.3 LRBRL i 55 TRLMRLC.

D’acord amb l’article 46.2 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals el nombre de tinents d’alcalde no pot excedir del nombre de membres de 
la junta de govern local.

Del nomenament dels membres de la junta de govern local i dels tinents 
d’alcalde es donarà compte al ple en la primera sessió que celebri, es notificarà 
als designats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici 
de la seva efectivitat a comptar de l’endemà de la signatura de la Resolució de 
l’alcaldia, excepte que en aquesta es disposi el contrari, tal i com estableix 
l’article 46.2 ROF.

Atès, doncs, que d’acord amb la normativa esmentada la designació dels tinents 
d’alcalde és competència de l’alcalde. 

En conseqüència, resolc:

Primer.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors 
següents:

Sr. Daniel Rodríguez Polo, primer tinent d’alcalde.
Sr. Carles Guillén i Montserrat, segon tinent d’alcalde.
Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo, tercer tinent d’alcalde.

Segon.- Notificar aquesta resolució als regidors 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, sens perjudici que 
aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la 
Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del ROF.

Quart.- Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc.
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Cinquè.- Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord 
amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Sisè.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la 
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

Els reunits es donen per assabentats.

2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 
D’ORGANITZACIÓ POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT I 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE.

Es dona compte del text del Decret esmentat:

“En data 15 de juny de 2019 es va constituir en sessió pública la corporació 
municipal resultant de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 
2019.

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.

L’art. 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
estableix que les delegacions de facultats de l’alcaldia es farà mitjançant Decret 
i que tindran plens efectes des de l’endemà del seu establiment, sens perjudici 
de la seva necessària publicació al butlletí oficial corresponent. 

En conseqüència, resolc:
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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, Governació i 
Ensenyament. Titular: Sr. Joan Morlà Mensa, Alcalde.
A més 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 Medi Ambient
Protecció del medi ambient.
Gestió de residus.
Recollida selectiva.
Deixalleria.
Neteja viària. 
Camins.
1.3 Governació 
1.4Ensenyament 
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, angles, informàtica, etc.)

2. Àrea de Participació ciutadana, Transparència, Joventut i 
Entitats.
Titular: Daniel Rodríguez Polo. Primer Tinent d’Alcalde.

2.1 Participació ciutadana
2.2 Transparència
2.3 Joventut
Dinamització juvenil.
Relacions amb entitats juvenils.
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Subvencions entitats juvenils.
Punt Jove. 
2.4 Entitats

3. Àrea d’Hisenda i Afers veïnals.
Titular: Carles Guillén Montserrat. Segon Tinent d’Alcalde.

3.1 Hisenda
Pressupostos. 
Ordenances Fiscals.
Recaptació.
Cadastre-IBI.
Relacions amb Base.
3.2 Afers veïnals
Relacions amb les entitats urbanístiques col·laboradores
Relacions amb les comunitats de propietaris 

4. Àrea de Cultura, Personal i Sanitat.
Titular: Marcelo Javier Tarantino Mingo. Tercer Tinent 
d’Alcalde.

4.1 Cultura 
Programació cultural de l’ajuntament ( Centre Cultural, Castell, Torre            
d’en Guiu, etc.).
Premis, beques culturals.
Biblioteca.
4.2 Personal
Organització administrativa.
Població, censos i estadística.
4.3 Sanitat

5. Àrea de Turisme, Comunicació i Noves tecnologies  i 
Benestar i Família. 
Titular: Ariadna Tous Dalmau. Regidora.

5.1 Turisme
Promoció turística.
Consorci Turístic del Baix Gaia.
5.2 Comunicació i Noves tecnologies
Web municipal
Xarxes socials
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Revista municipal 
5.3Benestar i Família
Assistència  sociosanitària. 
Gestió ajuts a les famílies. 
Gent Gran.
Serveis Socials.

6. Àrea d’Esports, Festes i Patrimoni.
Titular: Francesc Saigí Nuñez. Regidor.

6.1 Esports
Instal·lacions esportives.
Relacions amb les entitats esportives.
Subvencions i beques esportives. Foment.
6.2 Festes
Festa Major.
Festa votada.
Festes i celebracions.
Tradicions i celebracions populars: Nadal, Mercat Medieval i 
d’artesans, carnaval, etc.
6.3 Patrimoni
Patrimoni històric, cultural, etnològic i monumental. 

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 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, sens perjudici que 
aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la 
Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del ROF.
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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.

Setè.- Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord 
amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Vuitè.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la 
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

Els reunits es donen per assabentats.

3. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS 
POLÍTICS MUNICIPALS.

Es dona compte de la constitució dels Grups Polítics Municipals:

“El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova 
corporació municipal resultant es va constituir en sessió pública el dia 15 de 
juny.

En virtut del principi d’autoorganització, la normativa de règim local permet que 
per acord de ple, adoptat en sessió extraordinària dins dels 30 dies següents al 
ple de constitució, es doni compte, entre d’altres qüestions, de la constitució 
dels grups polítics municipals.

La normativa aplicable és:
a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
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c) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
d) Reglament Orgànic Municipal.

D’acord amb els articles 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, 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 articles 
23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i 34 i 
següents del Reglament Orgànic Municipal, s’informa que, els membres que 
conformen el plenari de l’ajuntament han comunicat per escrit la seva voluntat de 
constituir els Grups Polítics Municipals següents, d’acord amb l’ordre de 
presentació dels escrits constitutius:

Grup Municipal EL CATLLAR EN COMÚ GUANYEM (EL CATLLAR-ECG):

Marcelo Javier Tarantino Mingo, portaveu.

Grup Municipal MO1-TE PEL CATLLAR (MO1-TE PEL CATLLAR):

Daniel Rodríguez Polo, portaveu.

Grup Municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA  - 
CANDIDATURA DE PROGRÉS  (PSC-CP):

Antonio López López.
Montserrat Inglés Novell.
Josep Plana Monné.
Alícia Inglés Villena. 

Portaveu titular: Antonio López López.
Portaveu suplent: Montserrat Inglés Novell.

Grup Municipal de CIUTADANS – PARTIT DE LA CIUTADANIA (Cs):

Jordi Eliseu Porta González.

Grup Municipal D’UNITS PEL CATLLAR – ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (UNICAT-ERC-AM):

Joan Morlà Mensa.
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Ariadna Tous Dalmau
Francesc Saigí Nuñez

Portaveu titular: Francesc Saigí Nuñez.
Portaveu suplent: Ariadna Tous Dalmau.

Grup Municipal de JUNTS PEL CATLLAR (JUNTS):

Carles Guillén Montserrat, portaveu.”

Els reunits es donen per assabentats.

I quan són un quart i cinc de vuit de la tarda i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la 
present acta.
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