Passanant, 22 de juny de 2015.
Sessió extraordinària
Número 05/2015

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:
Joan Fabregat i Benach.
Rosa Verdura de Juan.
Joana Jareño i Mendieta.
Mireia Roset i Chaler
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’ajuntament.
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió essent les 11.01 hores.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ.
Sense procedir a la seva lectura, doncs ja es va fer arribar còpia de la mateixa en la
convocatòria de la sessió, l’alcaldessa pregunta als regidors/es si hi ha alguna cosa a dir,
respecte a l’acta del passat dia 13 de juny de 2015.
Sense cap comentari per part dels membres del Ple de la corporació, es passa a votació i és
aprovada per unanimitat dels membres del Ple de la Corporació.

2. PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE
LA CORPORACIÓ.
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 de 2015.
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
2.1. 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:
Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el 1r. dilluns de cada
tres mesos (març, juny, setembre i desembre), a les 10.00 hores, i, si fos festiu, el primer dia
feiner.
La regidora Roset demana al Ple si es pot avançar l’horari a les 9.30h. enlloc de les 10.00h.
Per unanimitat dels membres de la Corporació s’aprova:
Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el 1r. dilluns de cada
tres mesos (març, juny, setembre i desembre), a les 09.30 hores, i, si fos festiu, el primer dia
feiner.

3. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES.
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 de 2015.
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 7/85, 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.
3. PROPOSTA AL PLE
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1r. Crear la Comissió Especial de Comptes.
Aquesta Comissió estarà integrada per la representació proporcional del diferents grups
polítics que integren la corporació. La composició serà la següent:

Alcaldessa:
Vocals:

Il·lm. Sra. M. Carme Amenós i Fabregat
Sra. Joana Jareño i Mendieta
Sra. Mireia Roset i Chaler

Grup polític CiU.
Grup polític CiU
Grup polític FIC

Per unanimitat dels membres de la Corporació, s’aprova la proposta efectuada per l’alcaldia.

4. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR
REPRESENTAT L’AJUNTAMENT I, COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ
DEL TERME MUNICIPAL I LA MESA DE CONTRACTACIÓ.

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 de 2015.
1.2. Correspon al ple de la corporació nomenar el representants de la corporació en altres
organismes, en els quals ha d’estar representat l’ajuntament.
2. PROPOSTA AL PLE
Es proposa el nomenament dels representants de la corporació a favor dels regidors i davant
dels Organismes i Entitats que s’indiquen.
•

Govern Territorial de Salut:
Sra. M. Joana Jareño i Mendieta, regidora
i com a suplent Sra. M. Rosa Verdura de Juan, regidora.

•

Junta Pericial Municipal de Cadastre:
Sra. Angels Fabregat i Mur, tècnica
i com a suplent Sr. Joan Fabregat i Benach, regidor.

•

Comissió de delimitació del terme municipal:
Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa.
Sr. Joan Fabregat i Benach, regidor.
Sra. Joana Jareño i Mendieta, regidora.
Sra. Angels Fabregat i Mur, tècnica.
Sr. Joan Pons i Marimon, secretari interventor.

•

Mesa de contractació:
Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, alcaldessa
Sra. Angels Fabregat i Mur, tècnica
Sr. Joan Fabregat i Benach, regidor.
Sr. Joan Pons i Marimon, secretari interventor.

La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

5. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE DE
L’AJUNTAMENT.
En data 13 de juny de 2015, i mitjançant decret d’alcaldia, número 60/2015, es va resoldre:
“1. ANTECEDENTS
Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 13 de juny de 2015 i en
virtut de la potestat d’autoorganització, ha de designar el tinent d’alcalde d’aquesta corporació.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament, i en atenció a
garantir una continuïtat en les seves competències, aquesta Alcaldia a l’empara d’allò que disposen
els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 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 46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
3. RESOLUCIÓ
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans esmentada,
RESOLC:
1r. Nomenar tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament el regidor Sr. Joan Fabregat i Benach.
2n. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.
3r. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, sens perjudici que
aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.
4t. Comunicar aquesta Resolució al regidor designat.”

Els membres de la Corporació es donen per informats.

6. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN
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 de 2015.
1.2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, es considera operativa la delegació d’atribucions del Ple de la
corporació en aquesta Alcaldia.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i normativa concordant, el Ple de la corporació pot delegar l’exercici de les
atribucions pròpies a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, sempre que no es trobin entre
aquelles matèries indelegables previstes als articles 22.4 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
3. PROPOSTA AL PLE
Es proposa al Ple l’adopció del acord següent:
1r. Efectuar, en favor de l’alcaldessa, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries
següents:

TITULAR
COMPETÈNCIA

ÒRGAN EN QUI
ES DELEGA
Alcaldia

Ple

Ple

Alcaldia

Ple

Alcaldia

Ple

Alcaldia

Ple

Alcaldia

Ple

Alcaldia

ATRIBUCIÓ DELEGADA

ARTICLE

L’exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de la
22.2.j)
LRBRL
corporació en matèries de competència
plenària.
La declaració de lesivitat dels actes de
22.2.k)
LRBRL
l’Ajuntament.
Les operacions de tresoreria, que li
correspondran quan l’import acumulat
de les operacions vives en aquell
moment superin el 15 per 100 dels
ingressos
corrents
liquidats
en
22.2.m)
l’exercici anterior, de conformitat amb
LRBRL
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 qualsevol cas, els
6.000.000 €, així com els contractes i les
DA 2a
concessions plurianuals, quan la seva
TRLCSP
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.
L’aprovació dels projectes d’obres i
serveis quan sigui competent per a la 22.2.ñ)
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
béns immobles i drets subjectes a la
DA 2a
legislació
patrimonial
així
com
l’alienació del patrimoni quan no
TRLCSP
estiguin atribuïdes a l’Alcalde o
President, i dels béns declarats de
valor històric o artístic qualsevol que
sigui el seu valor.

2n. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord.

3r. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

7. PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TRESORER.
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 de 2015.
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:
1r. Nomenar tresorer de l’Ajuntament la Sra. Maria Rosa Verdura de Juan, regidora de la
corporació.
La proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora Roset.

8. PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS
ELECTES.
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 de 2015.
1.2. 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:
1r. Establir que, amb efectes de 13 de juny de 2015, la senyora M. Carmen Amenós i
Fabregat, alcaldessa d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial del
75% i percebent l’import de 10.538,88.- euros bruts anuals.
2n. 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.
3r. 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.
2.

Ple, 100.- euros/sessió.
Comissió Especial de Comptes, 100.- euros/sessió.

4t. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
Passada a votació, la proposta és aprovada per quatre vots a favor i l’abstenció de la regidora
Roset.

Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 11.09 hores.

