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ACTA NÚM. 7/2007

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNY
DE 2011 PER A DETERMINAR L'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ORGANS DE GOVERN I
ADMINISTRACIÓ DE L'AJUNTAMENT

Data: 20 de juny de 2011
Horari: Inici a les17 h i acabament a les 19 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 17 hores del dia vint de juny de dos mil onze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial
el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr.Miquel Serra
Gòdia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari-Interventor Sr. Pere
Biedma Agüera, que certifica.
ASSISTENTS :

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis I Castells (ERC).
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC)
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde:
Sra. Maite Codina i Badia (ERC).

Regidors:
Sr. Agustí Cabases i Saz (ERC).
Sr. Alex Planes i Molet (PSC).
Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU).
Sr. Jordi Casals I Tomàs (CiU).
Sra. Maria Antonieta Ribes I Companys (CiU).
Sr. Santiago Santamaria I Mas (CiU).
Sra. Edurne Laurenz I Bagué (CiU).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP).

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.
ABSÈNCIES:
Es dóna l’absència excusada durant tota la sessió de la regidora Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Amb la finalitat de donar compliment a l’establert a l’art. 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals i als efectes de determinar l’organització municipal, es celebra sessió
extraordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, dóna per obert de forma activa el mandat del nou Ple
municipal, donant la benvinguda als nous regidors. Seguidament es procedeix a conèixer els assumptes
inclosos al següent
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ORDRE DEL DIA:

1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió especial de constitució de l'Ajuntament celebrada
el dia 11 de juny de 2011, es proposa per l'Alcaldia la seva aprovació. Preguntant l’Alcalde als membres de la
Corporació si tenen alguna observació a formular.
El regidor de CiU Sr. Jordi Casals i Tomàs, observa error material de la data de naixement, on consta
22/09/1964, ha de constar: 29/09/1964.
El regidor de CiU Sr. Santiago Santamaria i Mas, observa error material de la data de naixement, on consta
07/08/1954, ha de constar 07/09/1954.
La regidora de CiU Sra. Edurne Laurenz i Bagué, observa error material en la lletra del DNI, on consta
47.933.019-P, ha de constar 47.933.019-F.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
acceptant les rectificacions dels errors materials exposats, el Ple l’aprova la proposta per unanimitat.

2 .- PROPOSTA DE RÈGIM DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE, COMUNICACIÓ DE
CONSTITUCIÓ DE GRUPS MUNICIPALS I RÈGIM GENERAL DE FUNCIONAMENT.
A) Règim de periodicitat de les sessions plenàries ordinàries.
Als efectes establerts a l'art. 46,2 de la Llei de Bases de Règim Local, i els arts. 38 i 78,1 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (R.O.F.), per l'Alcalde-President es
proposa al Ple l'establiment del següent
ACORD:
Primer.- Les sessions ordinàries del Ple es celebraran de forma habitual amb una periodicitat de dos mesos,
essent el dia de celebració l’últim dijous de mes, tret que coincideixi amb vigílies, en aquest cas la sessió podrà
ser suspesa i convocada pel dijous de la setmana següent.
Segon.- L'horari de convocatòria serà les 17 h., sense perjudici que es concreti un altra a la convocatòria
corresponent per raons extraordinàries.
Tercer.- Les convocatòries de sessions ordinàries i extraordinàries del Ple es realitzaran en el temps i en la
forma reglamentària, amb una antel.lació mínima de 48 hores. Fent constar que s’acompanyarà a l’ordre del dia
l’esborrany de l’acta de la sessió corresponent i que d'acord amb l'art. 84 del R.O.F. de les Corporacions Locals,
restaran a la disposició dels regidors per a la seva consulta i examen els expedients relacionats a l'ordre del dia
esmentat.
Quart.- No es realitzarà junta de portaveus perquè els punts a tractar s’hauran exposat en la comissió
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informativa corresponent.
Cinquè.- En cas de no poder-hi assistir els regidors l’hauran de comunicar amb antelació suficient, fent constar
que si en primera convocatòria no existeix quòrum suficient s’entendrà convocada la sessió automàticament a
la mateixa hora i dos dies després.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova per unanimitat.

B) Constitució de grups municipals
L’Alcalde-President comunica al Ple que per Decret de l’Alcaldia de data 17 de juny de 2011, en virtut de
l'establert a l'art. 23 i ss. del ROF. ha fet constar la recepció dels escrits per a la constitució de grups
municipals, en la forma següent:
“Primer.- Donar compte al propera sessió que es celebri del Ple de la constitució de grups polítics següents:
1.- Grup polític del Partit de Convergència i Unió.
Portaveu
Suplent 1 r.

SR. GERARD SERRA I MARTÍNEZ
SR. JORDI CASALS I TOMÀS

2.- Grup polític del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal
Portaveu
Suplent 1 r.

SRA. MARINA FORCADA i ESCARP
SR. ALEX PLANES I MOLET.

3.- Grup polític del Partit Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
Portaveu
Suplent

SR. JAUME BERNIS I CASTELLS
SRA. MAITE CODINA I BADIA

4.- Grup polític del Partit Popular:
Portaveu

SR. SIMEÓ ABAD MOLINÉ

El Ple es dóna per comunicat.

C) Funcionament del Ple.
Seguidament als efectes del funcionament ordinari del Ple l’Alcalde-President informa que s’estarà a l’establert
al Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, contingut en l’art. 7 i
següents i d’altres normes concordants.
Fent la proposta de funcionament intern, amb la finalitat d’establir un ordre en les deliberacions dels assumptes
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a tractar.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra, planteja una qüestió de
forma, considera que al ser la seva llista electoral la que va tenir el major nombre de vots a les eleccions locals,
com és costum tant al municipi com a la Diputació, l’últim portaveu en intervenir hauria de ser el del grup
municipal de CiU i posteriorment la darrera paraula sempre la te el President.
La resta de portaveus municipals manifesten conformitat amb la proposta i posada a votació, amb l’assistència
de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat, l’adopció del següent
ACORD:
Acord de funcionament intern, establint l’ordre en les deliberacions dels assumptes a tractar en la forma
següent:
1. Una vegada s’iniciï la deliberació dels assumptes s’atorgarà per l’Alcaldia un primer torn de paraules als
portaveus dels grups municipals, intervindran pel següent ordre: 1 .- El portaveu del grup municipal del
P.P. 2 .- El portaveu del grup municipal del PSC, 3.- El portaveu del grup municipal d’ERC i 4.- El
portaveu del grup del CiU.
2. Una vegada feta la primera ronda d’intervencions l’Alcalde podrà respondre als diferents portaveus i
s’atorgarà un segon torn de paraules per tal que, si es considera adient, es torni a deliberar sobre
l’assumpte i pel mateix ordre que l’anterior.
3. Efectuada la segona ronda d’intervencions l’Alcalde respondrà sense més intervencions o podrà donar
per tancada la deliberació, passat la proposta de l’assumpte a la seva votació i resolució.
4. Respecte a la durada de les intervencions l’Alcalde determinarà el temps de les mateixes, d’una forma
mesurada i ajustada per tal que durant la sessió es puguin tractar tots els assumptes de l’ordre del dia

3.- DE LA JUNTA DE GOVERN, PERIODICITAT DE SESSIONS, DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I
COMUNICACIÓ DE DECRET DE L'ALCALDIA DE LA SEVA COMPOSICIÓ.

1.- Creació de la Junta de Govern.
Considerant que aquest municipi te una població de dret a l'1-1-2011 de 8.300 habitants, resulta obligatòria la
creació de la Junta de Govern municipal, que restarà integrada per l'Alcalde que la presideix, i un nombre de
regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, que al nostre Ajuntament es
correspon amb quatre Regidors i l’Alcalde-President.
Per tot això, en virtut de l'establert a l'art. 20,1 de la Llei de Bases de Règim Local i art. 52 i ss. del ROF.,
l'Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Fer constar l’obligatorietat de la creació de la Junta de Govern Municipal, integrada per l'AlcaldePresident i quatre regidors.

Esborrany acta de Ple

5

Segon.- D'acord amb l'establert a l'art. 113,b) del ROF. els acords de la Junta de Govern seran comunicats a
l'Administració Estatal i Autonòmica, i en el termini de 10 dies s’haurà d'enviar a tots els membres del consistori
còpia de l'acta de les sessions.
Tercer.- Celebrar sessions ordinàries de la Junta de Govern amb una periodicitat setmanal, de forma habitual
els dijous, tret de la setmana que correspongui efectuar sessió plenària ordinària o quan coincideixi amb
vigílies, en aquests casos la sessió podrà ser suspesa, convocada extraordinàriament un altre dia, o ajornada
per al següent dia de celebració segons l'anteriorment establert.
Quart.- L'horari de convocatòria serà a les 19 h., sense perjudici que a la convocatòria corresponent es concreti
un altra per raons extraordinàries
Cinquè.- Per raons de necessitat d’assessorament i informació de les diverses àrees d’activitat municipal, en
virtut de l'establert a l'art. 113, 3 del ROF, es requereix la presència ordinària a les sessions de la Junta de
Govern als regidors amb delegació de funcions i als presidents de les diferents comissions informatives, amb
veu però sense vot i en cadascuna de les corresponent competències. Igualment es podrà requerir la presència
de d'altres regidors i personal encarregat d'àrees concretes de servei, també amb veu però sense vot.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova per unanimitat.

2.- Comunicació de Decret de l'Alcaldia de la composició i acord de periodicitat de les sessions de la
Junta de Govern.
D'acord amb el punt anterior, es comunica al Ple que per Decret de l'Alcaldia de data 14 de juny de 2011 i en
virtut de l'establert a l'art. 52,3 del ROF, es va adoptar l'acord següent:
“/...Tercer.- Anomenar als regidors membres de la Junta de Govern als següents:

JUNTA DE GOVERN
Amb veu i vot

Nom

Alcalde

MIQUEL SERRA I GÒDIA

Primer Tinent d'Alcalde

JAUME BERNIS I CASTELLS

Segon Tinent d’Alcalde

MARINA FORCADA I ESCARP

Tercer Tinent d’Alcalde

MAITE CODINA I BADIA

Regidor

AGUSTÍ CABASES I SAZ

Es fa constar que a la Junta de Govern podran assistir, amb veu però sense vot, tots els regidors amb
competències delegades i presidents de comissions informatives, que seguidament s’indiquen:
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Amb veu però sense vot

Nom.

Regidor

ÀLEX PLANES I MOLET

Regidora

MONTSE CLARISÓ I VILASECA
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Es fa constar que la designació anterior es fa amb la condició suspensiva de la creació de la Junta de Govern
pel Ple de l’Ajuntament.”
El Ple es dóna per comunicat.

3.- Proposta de delegació de competències.
a) Delegacions del Ple a la Junta de Govern.
Als efectes d'agilitzar el funcionament del govern municipal, en virtut de l'establert a l'art. 23,3 de la Llei de
Bases de Règim Local, l’art. 51 del ROF i l’art. 52 i següents del D.L. 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per l'Alcalde-President es proposa al Ple, l'adopció
del següent acord:
Primer.- Delegar a la Junta de Govern les competències que el Ple tingui atribuïdes per la legislació bàsica de
règim local, les seves normes desenvolupadores i la legislació sectorial corresponent, excepte les considerades
indelegables citades a l’art. 22.4 i 47 de la Llei de Bases de Règim Local i les dels articles 52.4 i 114 del D.L.
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a saber:
Fent constar expressament les competències delegades i les no delegables amb reserva pel Ple, a
saber:
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Art. 22. Ple.

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.
Article 53 Alcalde o alcaldessa

COMPETÈNCIES DELEGADES:

COMPETÈNCIES DELEGADES:

1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es
presidido por el Alcalde.
2. Corresponden, en todo caso, al Pleno las siguientes
atribuciones:
/…a), b), c), d), f), g), h), i),…
j. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la
defensa de la corporación en materias de competencia
plenaria.
k. La declaración de lesividad de los actos del
Ayuntamiento.
/…l)
m. La concertación de las operaciones de crédito cuya
cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico,
exceda del 10 % de los recursos ordinarios del
Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán

53.1 L'alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de
la corporació i té, en tot cas, les atribucions següents:
a) Representar l'ajuntament.
/… c) Convocar i presidir les sessions del ple, de la
comissió de govern i de qualssevol altres òrgans
municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres
municipals.
e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
/…
g) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb
el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar
despeses dins els límits de la seva competència, concertar
operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu
l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
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cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en
cada momento supere el 15 % de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
n. Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando
su importe supere el 10 % de los recursos ordinarios del
Presupuesto y, en cualquier caso, los seis millones de
euros, así como los contratos y concesiones plurianuales
cuando su duración sea superior a cuatro años y los
plurianuales de menor duración cuando el importe
acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto
del primer ejercicio y, en todo caso, cuando sea superior a
la cuantía señalada en esta letra.
ñ. La aprobación de los proyectos de obras y servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión,
y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.
o. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto
y, en todo caso, cuando sea superior a tres millones de
euros, así como las enajenaciones patrimoniales en los
siguientes supuestos:
Cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles
que estén declarados de valor histórico o artístico, y no
estén previstas en el Presupuesto.
Cuando estando previstas en el Presupuesto, superen los
mismos porcentajes y cuantías indicados para las
adquisiciones de bienes.
/… p)
q. Las demás que expresamente le confieran las leyes.
3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación sobre la
moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de
confianza planteada por el mismo, que serán públicas y se
realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y
se rigen por lo dispuesto en la legislación electoral general.
COMPETÈNCIES INDELEGABLES.
4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones
en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las
enunciadas en el apartado 2, párrafos a, b, c, d, e, f, g, h, i,
l y p, y en el apartado 3 de este artículo.
A saber:
a. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
b. Los acuerdos relativos a la participación en
organizaciones supramunicipales; alteración del término
municipal; creación o supresión de municipios y de las
entidades a que se refiere el artículo 45; creación de
órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del
municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas
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reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles
estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en
cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos
ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan
l'import acumulat de les operacions vives en cada moment
no superin el 15% dels ingressos liquidadats en l'exercici
anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva
competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això
d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
h) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el
pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases
de les proves per seleccionar el personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les
retribucions complementàries que no siguin fixes i
periòdiques.
i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la
corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa
la separació del servei dels funcionaris de la corporació i
l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple
en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que
aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén sense perjudici
del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei
reguladora de les bases del règim local.
j) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també
nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
/…
n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat
o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels
casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
o) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan
llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros;
incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no
sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat
de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.
p) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió i estiguin
previstos en el pressupost.
q) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els
3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no
superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits
següents:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el
pressupost.
La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o
artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el
pressupost.
r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials
atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la
comissió de govern.
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entidades y la adopción o modificación de su bandera,
enseña o escudo.
c. La aprobación inicial del planeamiento general y la
aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los
planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la
legislación urbanística.
d. La aprobación del reglamento orgánico y de las
ordenanzas.
e. La determinación de los recursos propios de carácter
tributario; la aprobación y modificación de los
presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su
competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
f. La aprobación de las formas de gestión de los servicios y
de los expedientes de municipalización.
g. La aceptación de la delegación de competencias hecha
por otras Administraciones públicas.
h. El planteamiento de conflictos de competencias a otras
entidades locales y demás Administraciones públicas.
i. La aprobación de la plantilla de personal y de la relación
de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las
retribuciones complementarias fijas y periódicas de los
funcionarios y el número y régimen del personal eventual.
l. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de
dominio público.
p. Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por
exigir su aprobación una mayoría especial.
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/…
t) Imposar sancions amb relació a les competències
municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de
desenvolupament
u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les
lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix
a altres òrgans municipals.
COMPETÈNCIES INDELEGABLES.
53.2 Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el
nomenament dels tinents d'alcalde.
53.3 L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les
seves atribucions, llevat de les de:
-convocar i presidir les sessions de ple i de la comissió de
govern,
-decidir els empats amb el vot de qualitat,
-la concertació d'operacions de crèdit,
-la direcció superior de tot el personal,
-la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament
del personal laboral,
-i les esmentades en les lletres b), f), s), k), l) i m) de
l'apartat 1.
b) Dirigir el govern i l'administració municipals.
f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament
del planejament general del municipi no expressament
atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de
gestió urbanística i dels projectes d'urbanització
complementaris.
k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de
l'ajuntament en les matèries de la seva competència i
també quan aquestes hagin estat delegades en un altre
òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència
del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple
en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva
ratificació.
l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat
dels actes administratius en matèries que són de la
competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa
pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per
raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la
primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en
el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill
d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donarne compte immediat al ple.

S’han d’afegir com a comptències indelegables aquells assumptes que precisin d’una majoria especial, a saber:
1.- L’Article 47 L.B.R.L.
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“2. Es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de les corporacions per
a l’adopció d’acords en les seguents materies:
a. Creació i supresió de municipis i alteració de térmes municipals.
b. Creació, modificació i supresió de les entitats a què es refereix l’artícle 45 d’aquesta Llei.
c. Aprovació de la delimitació del térme municipal.
d. Alteració del nombre i de la capitalitat del municipi.
e. Adopció o modificació de la bandera, ensenya o escut.
f. Aprovació i modificació del reglament orgánic propi de la corporació.
g. Creació, modificació o disolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així com la adhesió a
les mateixes i l’aprovació i modificació dels seus estatuts.
h. Transferència de funcions o activitats a altres Administracions públiques, així como la acceptació de les
delegacions o encomandes de gestió realitzades per altres administracions, tret que per llei s’ imposin
obligatoriament.
i. Cessió per cualsevol títol de l’aprofitament dels béns comunals.
j. Concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantía excedeixi del 20 % dels
recursos ordinaris del presupuest.
k. Municipalizació o provincializació d’activitats en régim de monopoli i aprovació de la forma concreta de gestió
del servici corresponent.
l. Aprovacions d’operacions financeres o de crédit i concessions de “quitas o esperas”, quan el seu import
superi el 10 % dels recursos ordinaris dels pressupost, així com les operacions de crédit previstes a l’art. 158.5
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
ll. Els acords que correspongui adoptar a la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general
previstos en la legislació urbanística.
m. Enajenació de béns, quan la seva cuantía excedeixi del 20 % dels recursos ordinaris del pressupost.
n. Alteració de la qualificació jurídica dels béns demanials o comunals.
ñ. Cessió gratuita de béns a d’altres Administracions o institucions públiques.
o. Les restants determinades per la Llei.
3. Las normes relatives a adopció d’aords en els municipis assenyalats a l’art. 121 d’aquesta llei són les
contingudes a l’apartat 2 de l’art. 123.”
2.- L’Article 23.3 L.B.R.L.
Correspon igualment al Ple la votació sobre la moció de censura a l’Alcalde i sobre la qüestió de confiança
plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzarà mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeix pel
disposat a la legislació electoral general.
Segon.- Significant-se igualment que, donat que la delegació es realitza als efectes d’una major eficàcia en la
gestió administrativa, el Ple es reserva la facultat d’adoptar acords inicialment delegats directament sense cap
mena d’actuació. Sense perjudici de l’Anterior d'acord amb l'estables als articles 115 i 116 del ROF, la delegació
anterior, es fa amb la conservació pel Ple de les facultats de rebre informació detallada de la gestió de les
competències delegades i la d'ésser informats prèviament a l'adopció de decisions de transcendència, i sense
perjudici de la potestat d'avocació o revocació.
Tercer.- Facultats de les competències delegades.
a) L'exercici de totes les atribucions legalment establertes per al Ple o l’Alcaldia que no siguin indelegables.
b) La resolució dels recursos que es puguin interposar, sense perjudici de la potestat d'avocació que pugui
accionar el Ple o l’Alcaldia en expedients puntuals.
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D’acord amb l’art. 57 del D.L. 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, requereix per a la seva aprovació l’acord de la majoria absoluta dels membres de la
Corporació.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova per unanimitat.

b) Delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern.
Per l’Alcalde-President es comunica al Ple que per decret de l'Alcaldia de data 14 de juny de 2011, s'ha dictat la
següent delegació de competències a la Junta de Govern:
Primer.- Delegar en la Junta de Govern totes les atribucions legalment establertes per a l'Alcaldia per la
Legislació de Règim Local i normes sectorials, excepte les competències indelegables d'aquestes lleis
sectorials i les determinades a l'art. 21,3 de la Llei de Bases de Règim Local i 53.3 del D.L. 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya/...
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Art. 21. L’Alcalde.

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.
Article 53 Alcalde o alcaldessa

COMPETÈNCIES DELEGADES:

COMPETÈNCIES DELEGADES:

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta
las siguientes atribuciones:
/…
b. Representar al ayuntamiento.
c. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los
supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral
general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera
otros órganos municipales cuando así se establezca en
disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con
voto de calidad.
d. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
municipales.
/…
f. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el
Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los
límites de su competencia, concertar operaciones de
crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo
158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén
previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro
de cada ejercicio económico no supere el 10 % de sus
recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le
corresponderán cuando el importe acumulado de las
operaciones vivas en cada momento no supere el 15 % de
los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior,

53.1 L'alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de
la corporació i té, en tot cas, les atribucions següents:
a) Representar l'ajuntament.
/… c) Convocar i presidir les sessions del ple, de la
comissió de govern i de qualssevol altres òrgans
municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres
municipals.
e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
/…
g) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb
el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar
despeses dins els límits de la seva competència, concertar
operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu
l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles
estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en
cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos
ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan
l'import acumulat de les operacions vives en cada moment
no superin el 15% dels ingressos liquidadats en l'exercici
anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva
competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això
d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
h) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el
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ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
g. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el
Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar
las bases de las pruebas para la selección del personal y
para los concursos de provisión de puestos de trabajo y
distribuir las retribuciones complementarias que no sean
fijas y periódicas.
h. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y
acordar su nombramiento y sanciones, incluida la
separación del servicio de los funcionarios de la
Corporación y el despido del personal laboral, dando
cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera
sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta
Ley.
i. Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
/…
n. Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o
por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los
casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.
ñ. Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando
su importe no supere el 10 % de los recursos ordinarios del
Presupuesto ni, en cualquier caso, los seis millones de
euros incluidas las de carácter plurianual, cuando su
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni
el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
o. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión y
estén previstos en el presupuesto.
p. La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no
supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto
ni los tres millones de euros, así como la enajenación del
patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía
indicados en los siguientes supuestos:
La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el
presupuesto.
La de bienes muebles, salvo los declarados de valor
histórico o artístico cuya enajenación no se encuentre
prevista en el presupuesto.
q. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta
de Gobierno Local.
r. Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los
acuerdos del Ayuntamiento.
s. Las demás que expresamente le atribuyan la leyes y
aquellas que la legislación del Estado o de las
comunidades autónomas asignen al municipio y no
atribuyan a otros órganos municipales.
2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de
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pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases
de les proves per seleccionar el personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les
retribucions complementàries que no siguin fixes i
periòdiques.
i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la
corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa
la separació del servei dels funcionaris de la corporació i
l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple
en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que
aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén sense perjudici
del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei
reguladora de les bases del règim local.
j) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també
nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
/…
n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat
o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels
casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
o) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan
llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros;
incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no
sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat
de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.
p) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió i estiguin
previstos en el pressupost.
q) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els
3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no
superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits
següents:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el
pressupost.
La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o
artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el
pressupost.
r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials
atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la
comissió de govern.
/…
t) Imposar sancions amb relació a les competències
municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de
desenvolupament
u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les
lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix
a altres òrgans municipals.
COMPETÈNCIES INDELEGABLES.
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los Tenientes de Alcalde.
COMPETÈNCIES INDELEGABLES.
3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones,
salvo las de:
-convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de
Gobierno Local,
-decidir los empates con el voto de calidad,
-la concertación de operaciones de crédito,
-la jefatura superior de todo el personal,
-la separación del servicio de los funcionarios y el despido
del personal laboral,
-y las enunciadas en los párrafos a, e, j, k, l y m del
apartado 1 de este artículo.
No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local
el ejercicio de las atribuciones contempladas en el párrafo j.
a. Dirigir el gobierno y la administración municipal.
e. Dictar bandos.
j. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo del planeamiento general no expresamente
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
k. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y
la defensa del ayuntamiento en las materias de su
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro
órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la
competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al
mismo en la primera sesión que celebre para su
ratificación.
l. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de
lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.
m. Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en
caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo
de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando
cuenta inmediata al Pleno.
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53.2 Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el
nomenament dels tinents d'alcalde.
53.3 L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les
seves atribucions, llevat de les de:
-convocar i presidir les sessions de ple i de la comissió de
govern,
-decidir els empats amb el vot de qualitat,
-la concertació d'operacions de crèdit,
-la direcció superior de tot el personal,
-la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament
del personal laboral,
-i les esmentades en les lletres b), f), s), k), l) i m) de
l'apartat 1.
b) Dirigir el govern i l'administració municipals.
f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament
del planejament general del municipi no expressament
atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de
gestió urbanística i dels projectes d'urbanització
complementaris.
k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de
l'ajuntament en les matèries de la seva competència i
també quan aquestes hagin estat delegades en un altre
òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència
del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple
en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva
ratificació.
l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat
dels actes administratius en matèries que són de la
competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa
pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per
raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la
primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en
el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill
d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donarne compte immediat al ple.

Segon.- Significant igualment que, donat que la delegació es realitza als efectes d’una major eficàcia en la
gestió administrativa, l’Alcalde es reserva la facultat d’adoptar acords inicialment delegats directament sense
cap mena d’actuació. D'acord amb l'establert als articles 115 i 116 del ROF, la delegació anterior, es fa amb la
conservació per l’Alcaldia de les facultats de rebre informació detallada de la gestió de les competències
delegades i la d'ésser informat prèviament a l'adopció de decisions de transcendència, i sense perjudici de la
potestat d'avocació o revocació.
Tercer.- Les competències delegades comprenen les següents facultats:
a) L'exercici de totes les atribucions legalment establertes per a l’Alcalde.
b) La resolució dels recursos que es puguin interposar, sense perjudici de la potestat d'avocació que pugui
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accionar l'Alcaldia en expedients puntuals.
Ampliades informacions puntuals de funcionament que no afecten al fons de la qüestió, el Ple es dóna per
comunicat.

4.- COMUNICACIÓ DE DECRETS DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE TINENTS
D'ALCALDE I DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.
1.- Nomenament de Tinents d'Alcalde.
De conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l'art. 46 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, l’Alcalde-President comunica al Ple que per Decret
de data 14 de juny de 2011, ha nomenat Tinents d'Alcalde als regidors següents:

TINENTS D’ALCALDE
Primer Tinent d'Alcalde

JAUME BERNIS I CASTELLS

Segon Tinent d’Alcalde

MARINA FORCADA I ESCARP

Tercer Tinent d’Alcalde

MAITE CODINA I BADIA

Correspon als Tinents d'Alcalde, substituir en la totalitat de les seves funcions, i per l'ordre del seu
nomenament, a l'Alcalde, així com portar a terme les funcions d'Alcalde en els supòsits de vacant en l'Alcaldia
fins que prengui possessió el nou Alcalde. Així mateix exerciran les seves funcions en els supòsits establerts a
l'art. 47 i art. 48 del ROF.
El Ple es dóna per comunicat.

2.- Delegació de Competències.
Es comunica al Ple que d'acord amb l'establert a l'art. 43 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals, a més a més de les delegacions de competències efectuades per l'Alcaldia
en favor de la Junta de Govern, mitjançant Decret de data 14 de juny de 2011, s’ha disposat:
Primer.- Efectuar delegació de competències a favor dels regidors que es citaran, per a cadascuna de les àrees
d’actuació municipal següents:
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES REGIDORS EQUIP DE GOVERN
Àrea de Competències
Ensenyament
Governació, Personal
Indústria, Comerç I Treball
Urbanisme i Habitatge
Esports
Fires i Festes
Agricultura, Ramaderia i Camins
Patrimoni Històric
Espais públics i Medi Ambient

Regidor/a Delegat, Senyor/a.
Marina Forcada I Escarp
Miquel Serra i Gòdia
Àlex Planes I Molet
Miquel Serra i Gòdia
Àlex Planes I Molet/ Agustí Cabases i Saz
Montserrat Clarisó i Vilaseca
Jaume Bernis i Castells
Marina Forcada I Escarp
Agustí Cabases i Saz
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Joventut, noves tecnologies i comunicació
Sanitat i família i Serveis Socials
Cultura
Hisenda

Montserrat Clarisó i Vilaseca
Maite Codina I Badia
Maite Codina I Badia
Jaume Bernis i Castells

Segon.- Les delegacions anteriors s’atorguen sense perjudici de la potestat de l’Alcaldia de revocació i avocació
de les mateixes. La delegació inclou la facultat de coneixement dels assumptes propis de l'àrea, audiència als
interessats, ordenació i instrucció dels expedients individuals, presidència de les comissions informatives o
d’altra índole que es puguin crear o convocar, la convocatòria de les comissions informatives corresponents,
actuació com a fedatari a les mateixes, i proposta de resolució a efectuar als òrgans de govern municipal.
Es proposa per l’Alcaldia als portaveus dels grups municipals que designin interlocutor de les diferents àrees
d’actuació municipal
Proposant-se les següents:
Àrea de Competències
Ensenyament
Governació, Personal
Indústria, Comerç I Treball
Urbanisme i Habitatge
Esports

Equip de Govern.
Marina Forcada Escarp
Miquel Serra Gòdia
Àlex Planes Molet
Miquel Serra Gòdia
Àlex Planes Molet/ Agustí
Cabases Saz
Montserrat Clarisó Vilaseca
i Jaume Bernis Castells

Fires i Festes
Agricultura,
Ramaderia
Camins
Patrimoni Històric
Espais públics i Medi Ambient
Joventut, noves tecnologies i
comunicació
Sanitat i família i Serveis
Socials
Cultura
Hisenda

Grup Municipal CiU
Antonieta Ribes Companys
Santiago Santamaria Mas
Gerard Serra Godia
Jordi Casals Tomàs
Jordi Casals Tomàs

Grup Municipal P.P.
Simeó Abad Moliné
Simeó Abad Moliné
Simeó Abad Moliné
Simeó Abad Moliné
Simeó Abad Moliné

Edurne Laurenz Bagué
Jordi Casals Tomàs

Simeó Abad Moliné
Simeó Abad Moliné

Marina Forcada Escarp
Agustí Cabases Saz
Montserrat Clarisó Vilaseca

Edurne Laurenz Bagué
Jordi Casals Tomàs
Edurne Laurenz Bagué

Simeó Abad Moliné
Simeó Abad Moliné
Simeó Abad Moliné

Maite Codina Badia

Santiago Santamaria Mas

Simeó Abad Moliné

Maite Codina Badia
Jaume Bernis Castells

Edurne Laurenz Bagué
Gerard Serra Godia

Simeó Abad Moliné
Simeó Abad Moliné

L’Alcalde informa que les comissions informatives que es proposaran integraran total o parcialment les àrees
citades.
Igualment s’informa que mentre no es realitzi la revisió de la plantilla orgànica i relació de llocs de treball, resta
pendent de designar les assistències als regidors delegats, actuant de forma provisional els caps de serveis
corresponents.
Àrea de Competències
Ensenyament
Governació, Personal
Indústria, Comerç I Treball
Urbanisme i Habitatge
Esports
Fires i Festes

Regidor Delegat
Tècnic-Auxiliar
Marina Forcada I Escarp
El cap de servei corresponent
Miquel Serra i Gòdia
El cap de servei corresponent
Àlex Planes I Molet
El cap de servei corresponent
Miquel Serra i Gòdia
El cap de servei corresponent
Àlex Planes I Molet/ Agustí Cabases i El cap de servei corresponent
Saz
Montserrat Clarisó i Vilaseca
El cap de servei corresponent
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Agricultura, Ramaderia i Camins
Patrimoni Històric
Espais públics i Medi Ambient
Joventut,
noves
tecnologies
comunicació
Sanitat i família i Serveis Socials
Cultura
Hisenda

Jaume Bernis i Castells
Marina Forcada I Escarp
Agustí Cabases i Saz
i Montserrat Clarisó i Vilaseca
Maite Codina I Badia
Maite Codina I Badia
Jaume Bernis i Castells

El cap de servei corresponent
El cap de servei corresponent
El cap de servei corresponent
El cap de servei corresponent
El cap de servei corresponent
El cap de servei corresponent
El cap de servei corresponent

L’Alcalde manifesta que està pendent de parlar amb totes les àrees de servei per conèixer el seu funcionament
i en virtut del qual es farà l’atribució de funcions d’assessorament, en principi es mantindrà l’assessorament del
cap de servei corresponent.
El Ple es dóna per comunicat.

5.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I ESPECIALS,
RÈGIM DE FUNCIONAMENT I NOMENAMENT DE D’ALTRES REPRESENTACIONS CORPORATIVES.
Als efectes establerts a l’art. 60 del T.R.L.R.M. de Catalunya, art. 20,1,c) i l’art. 20,2 de la Llei de Bases de
Règim Local, art. 123 en relació amb l'art. 132, següents i concordants del ROF, es proposa per l'Alcaldia,
l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- La creació de les denominades Comissions Informatives, amb la composició que seguidament es
citarà, fent proposta als grups municipals d’adscripció de regidors a les mateixes:

COMISSIONS INFORMATIVES
COMISSIÓ INFORMATIVA

FUNCIONS

NOM REGIDOR

Amb dret a veu i vot:
-1 President: l’Alcalde: Miquel Serra i Gòdia (ERC)
-Vocals equip Govern:
- Agustí Cabases Sanz (ERC)
- Marina Forcada Escarp (PSC)
- Jaume Bernis Castells (ERC)
Urbanisme, Medi Ambient, Informatives, estudi i -Vocals del grup municipal de CiU.
Habitatge i Espais públics.
consulta.
- Jordi Casals Tomàs (CiU)
- Gerard Serra i Martínez (CiU)
-Vocal del grup municipal del PP.
- Simeó Adad Moliné (PP).
-1 Secretari o funcionari en qui delegui.
-1 Arquitecte o tècnic en qui delegui.
-1 Gerent de serveis.
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COMISSIÓ INFORMATIVA

FUNCIONS

NOM REGIDOR
Amb dret a veu i vot:
-1 President: l’Alcalde: Miquel Serra i Gòdia (ERC)
-Vocals equip de Govern:

- Maite Codina Badia (ERC)
- Marina Forcada Escarp (PSC)
- Jaume Bernis Castells (ERC)
Informatives, estudi i -Vocals del grup municipal de CiU.
Governació, Serveis personals
consulta.
- Santiago Santamaria Mas (CiU)
- Gerard Serra i Martínez (CiU)
-Vocal del grup municipal del PP.
- Simeó Adad Moliné (PP).
-1 Secretari o funcionari en qui delegui.
-1 Arquitecte o tècnic en qui delegui.
-1 Gerent de serveis.

COMISSIÓ INFORMATIVA

FUNCIONS

NOM REGIDOR

Amb dret a veu i vot:
-1 President: l’Alcalde: Miquel Serra i Gòdia (ERC)
-Vocals equip de govern:
-Àlex Planes Molet (PSC)
-Jaume Bernis Castells (ERC)
-Montse Clarisó Vilaseca (ERC)
Agricultura,
Ramaderia
i
Informatives, estudi i -Vocals del grup municipal de CiU.
Camins Industria, Comerç i
consulta.
- Jordi Casals Tomàs (CiU)
Treball
- Gerard Serra i Martínez (CiU)
-Vocal del grup municipal del PP.
- Simeó Adad Moliné (PP).
-1 Secretari o funcionari en qui delegui.
-1 Arquitecte o tècnic en qui delegui.
-1 Gerent de serveis.

COMISSIÓ INFORMATIVA

FUNCIONS

Informatives, estudi i
Cultura,
Ensenyament
I,
consulta.
Festes, Joventut i Patrimoni
Històric

NOM REGIDOR
Amb dret a veu i vot:
-1 President: l’Alcalde: Miquel Serra i Gòdia (ERC)
-Vocals equip de govern:
- Marina Forcada Escarp (PSC).
- Montse Clarisó Vilaseca (ERC).
- Maite Codina Badia (ERC).
-Vocals del grup municipal de CiU.
-Antonieta Ribes Companys (CiU)
-Edurne Laurenz Bagué (CiU)
-Vocal del grup municipal del PP.
- Simeó Adad Moliné (PP).
-1 Secretari o funcionari en qui delegui.
-1 Arquitecte o tècnic en qui delegui.
-1 Gerent de serveis.
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COMISSIÓ INFORMATIVA

FUNCIONS

Informatives, estudi i
Patrimoni,
Hisenda
i
consulta.
Pressupostos / i Comissió
Especial de Comptes

COMISSIÓ INFORMATIVA FUNCIONS

NOM REGIDOR

Informatives, estudi i
consulta.

Esports

NOM REGIDOR
Amb dret a veu i vot:
-1 President: l’Alcalde: Miquel Serra i Gòdia (ERC)
-Vocals equip de govern:
- Jaume Bernis Castells (ERC).
- Agustí Cabases Saz (ERC)
- Àlex Planes Molet (PSC)
-Vocals del grup municipal de CiU.
- Santiago Santamaria Mas (CiU)
- Gerard Serra i Martínez (CiU)
-Vocal del grup municipal del PP.
- Simeó Adad Moliné (PP).
-1 Secretari o funcionari en qui delegui.
-1 Arquitecte o tècnic en qui delegui.
-1 Gerent de serveis.
Amb dret a veu i vot:
-1 President: l’Alcalde: Miquel Serra i Gòdia (ERC)
-Vocals equp de govern:
- Jaume Bernis Castells (ERC)
- Agustí Cabases Saz (ERC)
- Àlex Planes Molet (ERC)
-Vocals del grup municipal de CiU.
- Jordi Casals Tomàs (CiU)
- Gerard Serra i Martínez (CiU)
-Vocal del grup municipal del PP.
- Simeó Adad Moliné (PP).
-1 Secretari o funcionari en qui delegui.
-1 Arquitecte o tècnic en qui delegui.
-1 Gerent de serveis.

Segon.- Designar als representants municipals en els diferents organismes i entitats propis o aliens, amb la
composició que seguidament es citarà, fent proposta als grups municipals d’adscripció de regidors a les
mateixes:
D’ALTRES ÒRGANS AMB REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
ÒRGAN-ENTITAT

Patronat Municipal d’Esports

PRESIDÈNCIES

VOCALS MUNICIPALS

Amb dret a veu i vot:
Vocals:
President: L’Alcalde Miquel Serra -Jaume Bernis Castells (ERC).
Gòdia (ERC).
- Jordi Casals Tomàs (CiU)
Sots-President: regidors delegats:
- Gerard Serra i Martínez (CiU)
-Agustí Cabases Sanz (ERC)
- Simeó Adad Moliné (PP).
-Alex Planes Molet (PSC)
-1 Secretari o funcionari en qui delegui.
-1 Arquitecte o tècnic en qui delegui.
-1 Gerent de serveis.
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ÒRGAN-ENTITAT

Patronat Municipal d’Ajut al Jove
Agricultor “Carles Godia i Moliner”i
Centre d’Estudis Agropecuaris
d’Alcarràs

PRESIDÈNCIES

President: L’Alcalde Miquel Serra
Gòdia (ERC).
Sots-President: Regidor delegat
d’Agricultura: Jaume Bernis Castells
(ERC).

President: L’Alcalde Miquel Serra
Gòdia (ERC).
Consell Escolar Municipal i
Sots-President:-Delegat municipal
Consells Escolars dels dos CEIP i
d’Ensenyament: Marina Forcada
IES
Escarp (PSC).

Consorci T.D.T./Localret

Representant municipal

VOCALS MUNICIPALS
Amb dret a veu i vot:
Vocals:
- Montserrat Clarisó Vilaseca (ERC)
- Àlex Planes Molet (PSC).
- Jordi Casals Tomàs (CiU)
- Gerard Serra i Martínez (CiU)
- Simeó Adad Moliné (PP).
-1 Secretari o funcionari en qui delegui.
-1 Arquitecte o tècnic en qui delegui.
-1 Gerent de serveis.
Amb dret a veu i vot:
Vocals:
- Maite Codina Badia (ERC).
- Montserrat Clarisó Vilaseca (ERC)
- Antonieta Ribes Companys (CiU)
- Edurne Laurenz Bagué (CiU)
- Simeó Adad Moliné (PP).
-Vocals pp: (1).
-1 Secretari o funcionari en qui delegui.
-1 Arquitecte o tècnic en qui delegui.
-1 Gerent de serveis.
Titular:
Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC)
Substitut:
Jaume Bernis i Castells (ERC).

Tercer.- Sense perjudici del règim de funcionament establert per a les Comissions Informatives per l'art. 134 i
ss. del Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, que regiran de
forma supletòria i complementàriament, en virtut de l'establert a l'art. 20,1 i 3 de la Llei de Bases de Règim
Local i art. 132 de l'esmentat Reglament, respecte a la creació d'òrgans propis desconcentrats per a atendre
l'estudi dels diferents assumptes municipals. Ateses les dificultats materials i de personal tant polític com
funcionarial, com per la seva dedicació, es fa necessari determinar que les comissions informatives
anteriorment relacionades funcionaran, segons la costum municipal, d'acord amb el règim següent:
Règim de funcionament de les Comissions Informatives, Estudi i Consulta:
1.- Per mantenir la proporcionalitat de la representació política, únicament podran assistir a les comissions
informatives i òrgans desconcentrats o amb representació municipal els regidors delegats de cada grup polític.
En cas que el titular no pugui assistir podrà nomenar regidor substitut.
A les sessions podran assistir-hi els tècnics i personal col.laborador o d’assessorament que la presidència
consideri adient.
Igualment, de forma puntual i als efectes informatius adients, podran assistir els particulars que s’interessin per
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la presidència en atenció als assumptes a tractar. Aquests particulars no podran ser presents en el moment
deliberatori del dictàmens o proposta de la Comissió.
Els regidors interessats en qualsevol dels assumptes a tractar deurà d’absentar-se de la comissió, no poden
participar ni en la deliberació ni en la proposta de resolució que la comissió efectuí.
2.- Les funcions de fedatari de les comissions seran assumides pel Secretari o funcionari en qui delegui en les
comissions següents:
-Urbanisme, Obres i Compres.
-Patrimoni i Hisenda / i Comissió Especial de Comptes.
Per la resta de Comissions seran assumides directament pel president o vocal en qui delegui, o el Tècnic
encarregat de l’Àrea corresponent.
3.- Si la Comissió el considera adient per la transcendència dels assumptes informats, de les sessions es farà
un extracte dels dictàmens i vots particulars manifestats, que seran comunicats a l'òrgan de resolució
corresponent. En cas contrari no caldrà l’aixecament d’acta, suplint-ne amb un dictamen subscrit pel president
de la Comissió.
4.- Els dictàmens de les comissions, que no seran vinculants, seran previs a les resolucions dels assumptes
quan així ho requereixi l'òrgan de resolució.
5.- La convocatòria correspondrà efectuar-la al president en qualsevol de les formes en les que quedi
constància de la mateixa, amb una antel.lació mínima de 24 hores. Les sessions es realitzaran ordinàriament
una vegada al mes, en el dia i hora que s’indiqui en la convocatòria. Es podran convocar sessions
extraordinàries per tractar assumptes d’aquesta naturalesa, sempre i quan hagin assumptes que tractar.
6.- No obstant l'anterior s'estableix un règim ordinari per a les Comissions de Urbanisme, Obres i Compres, que
es reunirà cada dimarts, amb els mateixos horaris establerts per al Ple i la Junta de Govern; tret que no hagin
assumptes suficients per la sessió d’una setmana en concret. Aquesta comissió tindrà les funcions de dictamen
previ a la concessió de llicències urbanístiques, i aprovació de les relacions de factures pendents de pagament,
així com el dictamen previ de les obres municipals i assumptes relacionats amb l’urbanisme municipal. No
obstant l'anterior, per causa de caràcter d'urgència, l’òrgan podrà prescindir del dictamen previ.
7.- La Comissió d’Hisenda i Patrimoni es reunirà únicament amb ocasió de l’aprovació i modificacions del
pressupost i les liquidacions del mateix, la alienació o adquisició de patrimoni. La Comissió Especial de
Comptes es regirà per les disposicions establertes a la Llei d’Hisendes Locals amb ocasió de l’aprovació dels
Comptes Generals.
8.- Per qüestions d’urgència, l’Alcalde, el Ple o la Junta de Govern podran adoptar resolucions ordinàries sense
que aquestes hagin estat informades prèviament en comissió informativa, tret la de la Comissió Especial de
Comptes, sempre que hagi hagut la deguda informació als regidors delegats de tots els grups municipals, i
donant compte a la següent sessió dels òrgans de govern corresponents. No obstant l'anterior es procurarà que
els assumptes de major transcendència siguin prèviament dictaminats per la comissió informativa corresponent.
9.- Respecte a la coneguda tradicionalment com “la Comissió de Festes”, es considerarà com a un òrgan
extern d’assessorament de la regidora delegada de Festes, que podrà designar els nombre i les persones que
hi participaran. De la seva composició es donarà compte a la Comissió Informativa corresponent.
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La comissió s'encarregarà d’informar, assessorar i col.laborar en la preparació, programació i organització de
les Festes majors i populars, corresponent les resolució dels acords relacionats als òrgans de resolució, previ
informe de la comissió informativa competent. La gestió econòmica s’encomana al regidor delegat pel
procediment reglamentari d’autorització, disposició, obligació i pagament prèviament intervingut per la
Secretaria-Intervenció. Extraordinàriament es podran realitzar despeses a justificar en la forma
reglamentàriament establerta, en tot cas el rendiment de comptes es farà dins de la setmana següent a la
realització de la despesa i en tot cas abans del dia 31 de desembre de l’any en curs.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
acceptant les rectificacions dels errors materials exposats, el Ple l’aprova la proposta per unanimitat.

6.- NOMENAMENT DE TRESORER DE FONS DE LA CORPORACIÓ.
En virtut de l'establert a l'art. 92,4 de la Llei de Bases de Règim Local, l’art. 164 del Text Refós del Règim Local
RDL 781/86, de 18 d'abril, l’art. 194 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’art. 36 del Reglament del
Personal dels Ens Locals de Catalunya, es comunica al Ple la necessitat de nomenar Tresorer dels Fons de la
Corporació, amb les funcions pròpies del càrrec establertes a l'art. 184 del RDL 781/86, 5,1 i 6,2 del R.D.
1174/87, de 18 de setembre, i específicament les establertes a l'art. 196 de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, que estableix les següents:
a) Recaptar els drets i pagar les obligacions.
b) Servir al principi d'unitat de caixa, mitjançant la concentració de tots els fons i valors generats per
operacions pressupostàries i extrapressupostàries.
c) Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció de les obligacions.
d) Respondre dels avals contrets.
e) Realitzar les altres que es derivin o relacionin amb les anteriorment esmentades.
El nostre municipi té la Secretaria classificada de tercera categoria, per tant no existeix la plaça de Tresorer
d’habilitació estatal. Per la qual cosa la funció pot ser exercida per un regidor. Als efectes de la prestació de la
fiança establerta a l'art. 164 del RDL 781/86, atès que les disposicions vigents fan referència a les normes
vigents i a les disposicions reglamentàries, planteja seriosos inconvenients a l'hora de determinar la norma
aplicable, donat que respecte als funcionaris d'habilitació estatal venia regulada en els expressament derogats
arts. 182 a 185 del Reglament de Funcionaris d'Administració Local, complementada a l'Ordre del 10-6-65
reguladora de l'afiançament del col.lectiu de Tresorers, avui subescada d'Intervenció-Tresoreria. Tot això ens
porta a la manca d'una clarificació de la norma a aplicar, a més que dita disposició reglamentària (O. del 10-665), establia la quantia de la fiança, i la possibilitat d'eximir d’aquesta al membre electiu de l'Ajuntament, prèvia
acceptació unànime dels altres membres del consistori d'assumir la responsabilitat solidària del resultat de la
gestió de tresoreria.
Per tot el qual, es proposa per l'Alcaldia:
Primer.- Nomenar com a Tresorer de Fons municipal al Sr. Jaume Bernis i Castells.
Segon.- Establir fiança en les formes legalment establertes per que es faci càrrec de les responsabilitats de
l’exercici del càrrec de tresorer, quin cost serà assumit per l’Ajuntament.
Oberta deliberació es manifesta pel Sr. Gerard Serra, portaveu del grup municipal de CiU, que en principi tenien
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intenció de votar en contra a la primera proposta de responsabilitat solidaria del Ple, ja que creuen que els nous
regidors desconeixen les funcions i per tant possiblement no voldrien assumir la responsabilitat solidaria. Fet
que és el que va passar fa 4 anys quan ERC i el PSC es van oposar a assumir aquesta responsabilitat solidaria.
Però el fet que es proposi alternativament la contractació d’una assegurança per cobrir la fiança els fa canviar el
vot en el sentit de l’abstenció. Manifesta que la posició manifestada no és contra la persona que ha d’assumir el
càrrec sinó respecte a l’afiançament i pels mateixos dubtes que van plantejar quan estava a l’oposició.
L’Alcalde contesta que la proposta final és que es contracti una assegurança per a cobrir les responsabilitats
per l’exercici de les funcions de tresoreria i que aquesta sigui satisfeta per la Corporació. El Sr. Jaume Bernis,
regidor proposat per a exercir les funcions de tresoreria manifesta que entenc la posició d’abstenció que no
suposa l’oposició a la persona que ha d’assumir el càrrec.
Posada a votació, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprovada
pels 7 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC, del PSC i del PP, amb per 5 vots d’abstenció dels
regidors del grup de CiU.
7.- RÈGIM DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES, I DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ.
El Secretari-Inteventor informa de l’establert a l’art. 75 i concordants de la Llei 7/1985, 2 abril, reguladora de les
bases de règim local que determina el dret dels membres de les Corporacions locals a percebre retribucions
per l’exercici del seu càrrec, per dedicacions exclusives, parcials en aquests casos donant-se d’alta a la
seguretat social, i a percebre dietes i indemnitzacions per l’exercici del càrrec. Significant que solament els
càrrecs que no estiguin donats d’alta a la seguretat social tenen dret a percebre dietes per assistència efectiva a
les sessions dels òrgans col·legiats, en la quantia assignada pel Ple de la Corporació. També tenen dret a
percebre indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del seu càrrec, segons les
normes d’aplicació general a les administracions públiques i les que, en el seu desenvolupament, acordi el Ple
corporatiu. Aquestes despeses es consignaran als pressupostos i es publicaran íntegrament al B.O.P. i al
Tauler d’Anuncis municipal.
S’’informa igualment que a les bases d’execució del Pressupost general de 2011, aprovat pel Ple en sessió de
data 20 de desembre de 2011, es van acordar les retribucions corresponents, publicades al B.O.P. núm. 180
del dia 25 de desembre de 2011.
No obstant l’anterior, es proposa per l’Alcaldia una reducció en un 10% en les despeses aprovades, en la forma
següent:
1.- De les retribucions i les dietes dels regidors.
Les dietes dels regidors seran pels conceptes següents:
a) Per assistència a comissió informativa d’urbanisme i compres 36 €./sessió.
b) Per assistència a Plens i Juntes de Govern 45 €./sessió.
c) Per serveis extraordinaris degudament justificats, jornades dedicades exclusivament a la direcció de
programes, serveis o actuacions municipals 81 €./jornada/fracció. No es considerarà indemnitzable les
assistències a actes institucionals i actes culturals, socials o econòmics de caràcter públic o d’altres
assistències a sessions de d’altres òrgans col.legiats.

22

Esborrany acta de Ple

2.- Es fa constar que s’eliminen les retribucions pressupostades per dedicacions parcials o exclusives de
l’Alcaldia i de regidors, sense que s’hagin de fer cotitzacions a la seguretat social, ja que l’Alcaldia exercirà el
seu càrrec sense retribucions ni dietes donat que es preveu el seu nomenament com a Diputat Provincial i
que per l’exercici d’aquest càrrec ja serà retribuït retribuït per aquesta Administració. Ni tampoc existiran
dedicacions exclusives de regidors.
No obstant l’anterior, per tal d’establir per als regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació
parcial, una quantitat fixa de periodicitat mensual en concepte de dietes i indemnitzacions per serveis
extraordinaris, per assistències efectives a las sessions dels òrgans col.legiats de la Corporació de qui
formen part i pels serveis extraordinaris prestats en l’exercici del seu càrrec, amb justificació mensual
mínima, per als càrrec i pels imports següents:
DIETES REGIDORS 2011
Retribució/mes vigent,
Reducció 10%
brut

Càrrec

Tinents
d’Alcalde
i
Tresorer
Regidors
amb
delegacions
Regidors portaveus
Regidors
Les retribucions no són acumulatives.
ALTRES DIETES
Import

Càrrec
Jutge de Pau

Retribució/mes
proposta, brut

943,71

10%

849,33

831,94

10%

748,74

394,25
299,25

10%
10%

354,82
269,32

Quilometratge
0,23 €/Km.

Manutenció
26,67 €.

Pernoctació.
53,34 €.

DIETES ASSISTÈNCIES I ACTUACIONS JUTGE DE PAU 2011
Retribució/mes vigent,
Retribució/mes
Reducció 10%
brut
proposta, brut
394,25
10%
354,82

A les que se’ls aplicarà una retenció de l’IRPF del 15%.
2.- Sense perjudici de les anteriors retribucions fixes i periòdiques anteriorment establertes, s’atorgaran les
indemnitzacions de les despeses justificades i efectives de transport, manutenció i allotjament en els trasllats
dels regidors i l’Alcaldia per necessitat del servei, establint-se un preu per quilòmetre realitzat amb vehicle
particular de 0,23 €./Km.. S’autoritzen a l’Alcaldia la percepció de dietes de representació pels conceptes
anteriorment esmentats degudament justificats, autoritzant-se bestretes de caixa fixa reintegrables i a
justificar abans de la finalització de l’exercici econòmic.
3.- Les indemnitzacions per la assistència en la celebració de matrimonis civils fora de l’horari habitual
s’estableixen en 70 €. de la que es deduirà el 15% de retenció en concepte de l’IRPF.
/...
4.- Els acords anteriors seran amb efectes de l’aprovació de la present resolució.”.
Oberta deliberació es manifesta per la regidora Sra. Maite Codina, regidora del grup municipal d’ERC, que
s’hauria de contemplar una dieta per la celebració de matrimonis fora de l’horari oficial de serveis de
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l’Ajuntament, ja que existeix un gran nombre de persones que les volen realitzar dissabtes i diumenges, i
volen manifestar el seu agraïment amb alguna gratificació, fet que s’hauria de regularitzar amb una taxa que
s’ingressés a l’Ajuntament, autoritzant-ne el pagament de l’indemnització als regidors per aquests servei
efectiu fora de l’horari habitual. La resta de regidors i grups politics municipal donen la seva conformitat.
Disposant-se incorporar la proposta a la resolució i incoar expedient de la modificació de la taxa del servei
d’expedició de documents públics afegint el nou concepte impositiu.
Seguidament pren la paraula el regidor portaveu del grup municipal del P.P. Sr. Simeó Abad, que manifesta
que li sembla bé que hagin complert amb la reducció que van manifestar durant la campanya electoral,
s’alegra que la reducció hagi estat del 10% en lloc de la del 50% que deien en campanya, ja que així vol dir
que s’han adonat de la dedicació i la feina que hi ha, per això afegeix que s’ha de parar compte amb el que
es diu en campanya; afegeix que per exemple ell és un sòl regidor que ha d’assistir a totes les comissions
informatives i cobra com els demés, amb la que segurament el preu de l’hora li pot sortir a 1 €..
L’Alcalde li contesta que l’equip de govern ha acordat anular el cost de l’Alcaldia, ja que prestarà la dedicació
a l’Ajuntament i la retribució vindrà pel càrrec de Diputat provincial, afegeix que en campanya es pretenia
rebaixar el cost un 50%, però ha estat entre tot l’equip de govern el que ha valorat la situació i la dedicació
dels regidors fent una proposta de baixa del 10%.
Seguidament pren la paraula el regidor portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Gerard Serra, que manifesta
que el seu grup no està en contra de la reducció del cost del 10%, que també les sembla bé la renuncia al
sou de l’Ajuntament que ha fet l’Alcalde donat que no ha renunciat a la seva activitat privada i al sou privat.
Afegeix que l’anterior alcaldia va tenir que renunciar a la seva activitat i ingressos privats per dedicar-se a
l’Ajuntament, per axó cobrava de l’Ajuntament i tenia el sou de diputat de la Diputació provincial. Per axó vol
deixar clar que, com le passaria a d’altres regidors, ell no podia compartir la seva feina i va tindre que perdre
els ingressos privats. Afegeix que l’Alcalde i els tinents d’alcalde no han renunciat als seus ingressos privats i
axó significa que fent números els membres de l’equip de govern tenen un increment de sous aproximats
entre el 40 i el 45%. Vol deixar clar el tema de la retribució de l’Alcaldia i espera que la dedicació al poble no
es vegi afectada per voler mantenir l’activitat i la font d’ingressos. Finalment manifesta l’anterior l’ha dit per
deixar clares les coses, i que no dubta en cap moment de la capacitat de treball de l’Alcalde i no vol dir que
s’hagi de dedicar menys a l’Alcaldia. Pregunta finalment si apart del sou l’Alcalde percebrà dites i
quilometratges, perquè a la Diputació si que les podrà passar.
L’Alcalde contesta que ha renunciat al sou i a tot tipus d’indemnització per part de l’Ajuntament, afegeix que li
sorprèn i lamenta les manifestacions que fa el regidor Sr. Gerard Serra ja que quan parla de l’increment de
les dietes dels Tinents d’Alcalde i dels regidors de l’equip de govern no parla també de l’increment de feina
que tindran pel fet passar d’estar a l’oposició a exercir funcions de govern. Creu que la interpretació de
l’increment de sou que ha exposat el Sr. Serra s’ha sortit de mare, ja que sap perfectament que no és el
mateix estar al govern que estar a l’oposició, i que la seva dedicació a l’Alcaldia no es veurà disminuïda
absolutament pel fet que no percebi cap retribució de l’Ajuntament. Li recorda l’Alcalde al Sr. Serra que el
que cobrava ell era solament per una dedicació del 30% a l’Ajuntament per les retribucions que cobrava i
que ell ha renunciat.
El regidor Sr. Gerard Serra contesta que la dedicació que tenia pactada a la Diputació era per no afectar a
l’Ajuntament, van pactar el 75% als efectes de percebre més retribucions i que el major cost fos per la
Diputació, però la dedicació solament era del 25%, la major dedicació la feia per l’Ajuntament, afegeix que
l’Alcalde com a Diputat a l’oposició també s’adonarà de com funciones les dedicacions.
L’Alcalde contesta que en tot cas la seva dedicació no es veurà afectada, que tindrà molt suport de tot el seu
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equip de govern, insisteix que de veritat està sorprès pel dubte, que no sap encara la dedicació que haurà de
tenir a la Diputació i si en dedicarà menys o més hores, però el que si que té clar és que el sou que tindrà de
diputat beneficiarà i reduirà el cost a l’Ajuntament, mai serà una càrrega.
El Sr. Gerard Serra vol que consti que no ha volgut en cap moment dubtar de la capacitat de l’Alcaldia i si
s’ha entès així demana disculpes perquè se l’ha malinterpretat, però està convençut del que ha dit, que
alguns tenien que deixar la seva feina i ingressos privats perquè no eren conciliables amb l’exercici del
càrrec d’Alcalde i per axó es retribuïa la dedicació des de l’Ajuntament.
El regidor delegat d’Hisenda Sr. Jaume Bernis manifesta que la reducció de costos de l’Alcaldia i dels
regidors per aquests any s’ha calculat per la Secretaria-Intervenció 56.055 €. I per l’any 2011 en 100.848 €.,
per això creu que tant evident és que els regidors que abans estaven a l’oposició per estar a l’equip de
govern han incrementat les dietes al voltant del 45%, com és evident l’estalvi que s’ha produït en una
setmana al pressupost municipal en la primera modificació que s’ha aprovat.
La regidora portaveu del grup municipal del P.S.C. i 2ª Tta. d’Alcalde Sra. Marina Forcada manifesta que no
acaba d’entendre l’al·lusió a l’increment de les dietes de l’equip de govern del 45%, ja que és evident que
han canviat les coses i que els que abans estaven a l’oposició ara estan governant amb més dedicació i que
els que abans governaven estan a l’oposició i tenen menys dedicació i cobren menys. Les retribucions es
justifiquen per la dedicació que prestes i en endavant es veurà la major dedicació del present equip de
govern, una vegada s’hagin aprovat els horaris de dedicació i de les comissions.
L’Alcalde finalment dona per finalitzada la deliberació.
Posada a votació, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per
unanimitat.
I no havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vist-i-plau
del Sr. Alcalde.
Alcarràs, 20 de juny de 2011.
EL SECRETARI.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

