Passanant, 24 de novembre de 2017.
Sessió extraordinària
Número 08/2017

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, els membres de la Corporació, sota
la presidència de la Il·lm. Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa de la Corporació i
amb l’assistència de:
- Rosa Verdura de Juan.
- Joanna Jareño i Mendieta.
- Ramon Ninot i Aloy
Excusa la seva presència per motius personals el regidor Joan Fabregat i Benach.
Actua de Secretari el Sr. Xavier Salvadó i Vives, secretari del SAM Diputació de Tarragona,
en servei d’assistència a l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 12.30 hores.

1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE MESA ELECTORAL, ELECCIONS AL PARLAMENT DE
CATALUNYA 2017.
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei
Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les formalitats
legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa electoral que es
constituirà el dia 21/12/2017, per a les eleccions convocades mitjançant RD 946/2017.
SECCIÓ:
MESA:

1
U

TITULARS:
PRESIDENT:
FLORIACH GUMBAO, ROSA MARIA
1r VOCAL:
PIELLA CROS, ANNA MARIA
2n VOCAL:
BRIANSO GENE, CARME

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT:
BERENGUER GENE, GERARD
DEL PRESIDENT:
COMPANY BERENGUE, JOSE MARIA
DEL 1r VOCAL:
SANCHEZ TRULLOLS, MONTSERRAT
DEL 1r VOCAL:
PRATS DOMENECH, JOSEP MARIA
DEL 2n VOCAL:
ROSET CHALER, MIREIA
DEL 2n VOCAL:
RUIZ GARCIA, ALICIA

Segon. Comunicar aquest Decret a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu
del mateix.
2.- APROVACIÓ DEFINTIVA DE LA DISSOLUCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DEL LLOC DE
TREBALL DE SECRETARIA INTERVENCIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROCAFORT DE
QUERALT, L’AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL I, L’AJUNTAMENT DE FORÈS, I
LA NOVA CONSTITUCIÓ I ELS SEUS ESTATUTS ENTRE L’AJUNTAMENT DE
PASSANANT I BELLTALL I, L’AJUNTAMENT DE FORÈS.
Antecedents:
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 6 de juny de 2017, per unanimitat dels
seus membres va acordar:
Primer.- Aprovar la memòria justificativa de la dissolució de l’agrupació del lloc de treball de
secretaria intervenció entre l’ajuntament de Rocafort de Queralt, l’ajuntament de Passanant i
Belltall i, l’ajuntament de Forès, acordada el 9 de març de 1979.
Segon.- Remetre aquest acord a l’ajuntament de Rocafort de Queralt, convidant-lo a prendre
respectiu acord per la dissolució de l’agrupació de secretaria intervenció entre l’ajuntament de
Rocafort de Queralt, l’ajuntament de Passanant i Belltall i, l’ajuntament de Forès, acordada el
9 de març de 1979.
Tercer.- Sol·licitar a la Diputació de Tarragona i al Consell Comarcal de la Conca de Barberà,
l’emissió de l’informe previ d’acord amb el que disposa l’article 3 del RD 1732/1994.
Quart.- Aprovar els estatuts que regiran la creació de la nova agrupació, que consta dins
l’expedient.

Cinquè.- Proposar la classificació del lloc de Secretaria Intervenció de l’ajuntament de
Passanant i Belltall, A1 – 21, d’acord amb els percentatges resultants dels Estatuts de la nova
agrupació, entre aquest ajuntament i l’ajuntament de Forès.
Sisè.- Un cop es disposi de tots els informes i acords, sol·licitar al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya la
dissolució de l’agrupació del lloc de treball de secretaria intervenció entre l’ajuntament de
Rocafort de Queralt, l’ajuntament de Passanant i Belltall i, l’ajuntament de Forès, en la seva
condició d’òrgan competent per la tramitació i resolució d’aquest expedient.
Setè.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya que, un cop acordada la dissolució de l’agrupació del lloc de treball
de secretaria intervenció entre l’ajuntament de Rocafort de Queralt, l’ajuntament de
Passanant i Belltall i, l’ajuntament de Forès, procedeixi a l’aprovació de la nova agrupació i els
seus estatuts, entre l’ajuntament de Passanant i Belltall i, l’ajuntament de Forès.
Vuitè.- Notificar aquests acords al Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
Novè.- Facultar a l’alcaldessa, en nom i representació de la Corporació, per a la signatura de
tots els documents públics i/o privats que siguin necessaris per a la tramitació i execució dels
acords anteriors.
S’han sol·licitat els respectius informes previs a la Diputació de Tarragona i al Consell
Comarcal de la Conca de Barberà, ambdós favorables.
En el BOPT, número 170 de data 1 de setembre de 2017, en el taulell d’anuncis de la
corporació i en l’eTauler, s’ha exposat al públic l’acord de dissolució de l’agrupació existent, la
nova creació i els nous estatuts de la nova agrupació, durant el període de trenta dies hàbils,
sense que s’hagi presentat cap mena de al·legació ni reclamació, segons es desprèn del
certificat emès pel secretari de la Corporació, en data 18 d’octubre i que consta dins
l’expedient.
Atès que, segons disposa l’article 3 i la disposició addicional segona del Reial Decret
1732/1994, de 29 de juliol, sobre Provisió de Llocs de Treball Reservats a Funcionaris amb
Habilitació de Caràcter Nacional, correspon a la Generalitat de Catalunya acordar la
constitució i dissolució d’agrupacions d’Entitats locals, dins del seu àmbit territorial, i estableix
que el procediment podrà iniciar.-se mitjançant acord de les entitats locals afectades.
D’acord amb tot l’exposat i vistos els articles 3 i la disposició addicional segona del Reial
Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre Provisió de Llocs de Treball Reservats a Funcionaris
amb Habilitació de Caràcter Nacional, i 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, es proposa al Ple
de la Corporació l’aprovació del següent,

PRIMER.- Aprovar definitivament la dissolució de l’agrupació del lloc de treball de secretaria
intervenció entre l’ajuntament de Rocafort de Queralt, l’ajuntament de Passanant i Belltall i,
l’ajuntament de Forès, acordada el 9 de març de 1979.
SEGON.- Aprovar definitivament la nova agrupació i els seus estatuts, entre l’ajuntament de
Passanant i Belltall i, l’ajuntament de Forès.
TERCER.- Aprovar la classificació del lloc de Secretaria Intervenció de l’ajuntament de
Passanant i Belltall, A1 – 21, d’acord amb els percentatges resultants dels Estatuts de la nova
agrupació, entre aquest ajuntament i l’ajuntament de Forès.
QUART.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya la dissolució de l’agrupació del lloc de treball de secretaria
intervenció entre l’ajuntament de Rocafort de Queralt, l’ajuntament de Passanant i Belltall i,
l’ajuntament de Forès, en la seva condició d’òrgan competent per la tramitació i resolució
d’aquest expedient, i simultàniament un cop acordada aquesta dissolució de l’agrupació,
l’aprovació de la nova agrupació i els seus estatuts, entre l’ajuntament de Passanant i Belltall i,
l’ajuntament de Forès, amb la creació del lloc de treball de secretaria intervenció, A1 - 21 de
la nova agrupació de l’ajuntament de Passanant i Belltall i l’ajuntament de Forès.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa, en nom i representació de la Corporació, per a la signatura
de tots els documents públics i/o privats que siguin necessaris per a la tramitació i execució
dels acords anteriors.
Per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació, s’aprova la proposta feta per l’alcaldia.
3.- APROVACIÓ SI ESCAU DE LA ASSIGNACIÓ D’ATRIBUCIONS AL LLOC DE
TREBALL, DEL LLOC DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE
MUNICIPIS QUE PRETENEN CONSTITUIR PASSANANT i BELLTALL I FORÈS PEL
SOSTENIMENT EN COMÚ D’AQUEST LLOC.
ANTECEDENTS:
L’article 3 del RD 1732/1994 de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix la possibilitat
de les Agrupacions de municipis per al sosteniment de personal en comú, són un tipus
específic d’entitat que constitueixen un instrument per aconseguir una major eficiència i
racionalitat dels recursos humans a les petites entitats locals, permetent així dotar a aquestes
de personal adequat a les seves necessitats i que per si mateixes no són sostenibles,
repartint el cost econòmic del lloc entre les entitats agrupades.
Els municipis de Passanant i Belltall i Forès pretenen constituir una agrupació pel sosteniment
en comú del lloc de secretaria-intervenció suposaria en primer lloc complir amb la legalitat

establerta, i en segon lloc un estalvi en la despesa corrent que si es tingues que assumir de
forma individual.
D’acord amb l’article 30.2 del Decreto 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals “Hasta que cada entidad local no haya
aprobado la relación de puestos de trabajo en la forma que se establece en este Reglamento,
la asignación de atribuciones a los puestos de trabajo, en defecto de organigrama, podrá
hacerse por decreto del alcalde o presidente de la entidad local.”
1. El lloc que es pretén crear es el següent:
Secretaria –intervenció Grup A1
Complement de destí 21
Complement específic:1.080€/mensual
Percentatge de participació:
Passanant i Belltall 70%
Forès 30%
D’acord amb el Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
“Son funcions públiques necessàries en totes les Corporacions Locals:
a) La de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu
b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària i la
comptabilitat, tresoreria i recaptació.
2. La responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en el apartado anterior
está reservada a funcionarios en posesión de la habilitación de carácter nacional, sin perjuicio
de las excepciones que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.4 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, se establecen en el presente Real Decreto, respecto de las funciones de
contabilidad, tesorería y recaudación.
3. Quien ostente la responsabilidad administrativa de cada una de las funciones referidas en
el apartado 1 tendrá atribuida la dirección de los servicios encargados de su realización, sin
perjuicio de las atribuciones de los órganos de gobierno de la Corporación Local en materia
de organización y dirección de sus servicios administrativos.”
Pel que fa als requisits per ocupar aquest lloc s’estableixen en el Reial Decret 1174/1987, de
18 de setembre.
Es PROPOSA el següent acord:
1.- Assignar al lloc de treball de secretaria intervenció de l’agrupació de municipis que es
pretén constituir entre Passanant i Belltall i Forès les funcions que s’estableixen al Reial
Decret 1174/1987, de 18 de setembre per aquest lloc .

2.- Les característiques d’aquest lloc són les següents:
Secretaria –intervenció Grup A1
Complement de destí 21
Complement específic:1.080€/mensual
3.- El Percentatge de participació segons els estatuts de l’agrupació serà:
Passanant i Belltall 70%
Forès 30%
4.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local als efectes oportuns.
La proposta es passa a votació, i és aprovada per unanimitat dels membres del Ple.
Sense cap més pregunta per part dels assistents, i sense cap més assumpte a tractar, d’ordre
de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 12.50 hores.

