Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 9 de juliol de 2015.
A les vint hores, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple de
l'Ajuntament, en primera convocatòria, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Maria
Lluïsa Prat Boneta i, amb l'assistència de les persones que es detallen a continuació,
assistida de la Secretària de la Corporació, a l'efecte de celebrar sessió extraordinària.
Alcaldessa:
Regidors:

Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Sr. Josep Maria Gras Charles
Sra. Maria Carme Lladós Guasch
Sr. Josep Ma. Mateu Ferrer
Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús
Sra. Georgina Pascual Gonzalez
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sr. Xavier Iglesias Rué
Sra. Núria Mirada Palau
Sra. Sara Millàs Pérez

( CiU )
( CiU )
( CiU )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( PSC - CP )
( PSC - CP )
( PSC - CP )
( PSC - CP )

El regidor Sr. Sebastià Ribes, no assisteix i excusa la seva absència per motius personals.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Havent-se entregat, a tots els regidors de la Corporació, l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària celebrada pel ple de l’Ajuntament el dia 13 de juny de 2015, relativa a la constitució
de l’Ajuntament d’Alcoletge i elecció d’alcalde, segons preveu l'art. 82.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Sra. alcaldessa pregunta
si algun membre de la Corporació té alguna observació que fer en relació al redactat de la
mateixa.
En aquest punt, el regidor Sr. Josep Carvajal, actuant com a portaveu suplent del grup PSC-CP,
indica que s’han observat els següents errors en el redactat de l’acta tramesa. En concret indica
que a la pàgina 4, paràgraf quart, es constata una errada material ja que on hi diu, “Sra.
Alexandra Cuadrat”, ha de dir “Sra. Maria Lluïsa Prat”.
Així mateix indica que en el redactat de l’acta consta en diferents ocasions que, en finalitzar la
intervenció de la Sra. alcaldessa, Sra. Maria Lluïsa Prat, ja en sigui en el moment de la presa de
possessió com en el moment de donar trasllat del comunicat conjunt entre ERC-AM i CiU, es fa
constar que el públic respon amb forts aplaudiments o amb aplaudiments i, en canvi, no es fa
constar el mateix, en relació a la conclusió de la intervenció del cap de llista del PSC – CP, Sr.
Sebastià Ribes, quan realment en finalitzar la seva intervenció, el públic també es va manifestar
amb aplaudiments i, a més, una filera de públic assistent va abandonar la sala en concloure dita
intervenció.
El Sr. Carvajal manifesta que s’ha de deixar constància dels fets i de la realitat, ja que si es fa
constar el pronunciament del públic, en el decurs de la sessió, s’ha de fer en relació a tots els
casos o, en cas contrari, en cap dels supòsits.
Per tant, el grup de PSC-CP demanen que es facin aquestes rectificacions motiu pel qual i, fins
que no hi constin, es pronunciaran en contra de l’aprovació d’aquesta acta, ja que consideren
que el redactat de l’acta no es correcte.

El regidor Sr. Josep Maria Pifarré intervé per indicar que si es vol fins i tot es pot fer constar el
nom de les set o vuit persones que es van aixecar i marxar de la sessió, a la qual cosa el Sr.
Carvajal indica que també es pot detallar qui va emetre crits.
El Sr. Carvajal conclou indicant que la realitat és la realitat i això es el que cal fer constar i per
tant cal que consti que es va aplaudir tant quant van acabar de parlar uns com uns altres i,
també, que determinades persones del públic van marxar abans de finalitzar la sessió del 13 de
juny.
La Sra. alcaldessa adverteix, tanmateix, que es fan constar les rectificacions indicades en aquest
punt que és precisament el de l’aprovació de l’acta però cal que tinguin present, tots els
regidors, que en la propera sessió no s’aprovarà de nou l’acta del dia 13 de juny de 2015.
El Sr. Carvajal insisteix en què, en tant que des del seu grup es considera que l’acta lliurada no
s’ajusta a la realitat, el seu vot serà negatiu. En cas contrari, el seu vot, seria afirmatiu.
S’admeten les rectificacions proposades a l’esborrany de l’acta del dia 13 de juny de 2015 i, per
tant, fetes aquestes consideracions i sotmesa la proposta a votació aquesta ofereix el següent
resultat:
Vots a favor: Sra. Maria Lluïsa Prat, Sr. Josep Ma. Gras, Sra. Maria Carme Lladós, Sr. Josep
Maria Mateu, Sr. Josep Maria Pifarré, Sra. Georgina Pascual.
Vots en contra: Sr. Josep Carvajal, Sr. Xavier Iglesias, Sra. Núria Mirada, Sra. Sara Millàs.
Vist el resultat de la votació la proposta resta aprovada per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, que són sis.
2. Determinació de la periodicitat de les sessions del Ple de l’Ajuntament.
Atès que el dia 13 de juny de 2015, es va celebrar la sessió extraordinària per tal procedir a la
constitució de l’Ajuntament d’Alcoletge i a l’elecció de l’alcalde de la Corporació, com a
resultat de les eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de 2015,
Atès, tanmateix, que l’art.38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals determina
que, dins els trenta dies següents al de la sessió constitutiva, es convocarà sessió extraordinària
del ple de la Corporació per tal de resoldre els assumptes relatius a la periodicitat de les sessions
plenàries, creació i composició de comissions informatives, nomenament de representants
municipals a òrgans col·legiats i coneixement dels nomenaments de tinents d’alcalde i de les
delegacions d’alcaldia, entre d’altres extrems,
Atès el que disposen els arts. 46.1 i 2 (a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local; l’art. 98 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, així com l’art. 78 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, en relació a la periodicitat de les sessions ordinàries a
celebrar pel ple de la Corporació que hauran de tenir lloc d’acord amb el que fixi el ple
municipal però, en tot cas, un cop cada tres mesos,
Considerant aquests antecedents la Sra. alcaldessa formula, al ple de la Corporació, la següent
proposta d’acord:
Primer.-Establir una periodicitat mensual en la celebració de les sessions ordinàries del Ple de
l’Ajuntament d’Alcoletge.

Segon.-Acordar que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament d’Alcoletge es celebraran el
darrer dimecres de cada mes, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Alcoletge o lloc habilitat a
l’efecte.
En cas que el dia previst per la celebració de la sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el primer
dia hàbil següent.
Tercer.-Acordar que l’horari per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple de
l’Ajuntament serà el que es determini de forma expressa a la convocatòria de cada sessió.
Tanmateix es prioritzarà la celebració dels plens en horari de tarda.
Quart.- Acordar que, durant el mes d’agost de cada any, no es celebrarà sessió ordinària,
sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.
Cinquè.- Facultar la Sra. alcaldessa per tal que pugui procedir a posposar o avançar la
celebració de les sessions ordinàries mensuals del Ple de la Corporació, previstes a l’empara
dels acords anteriors, dins el mateix mes previst per a la seva celebració, quan el dia fixat
inicialment sigui festiu o es trobi inclòs en un període de vacances o quan, per circumstàncies
excepcionals, així ho facin necessari.
Sisè.-Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa demana si algun regidor té alguna
manifestació a fer en relació a la mateixa.
En aquest punt el regidor Sr. Josep Carvajal, actuant com a portaveu suplent del grup PSC-CP,
indica que el seu grup preferiria que els plens es realitzessin al migdia, sobretot per economia de
l’Ajuntament. No obstant això no tenen cap inconvenient en què es realitzin a la nit, per la qual
cosa manifesta que els regidors del seu grup votaran afirmativament a la proposta.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, que són deu, dels onze regidors que integren
la Corporació.
3. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.
Atès que, pel que fa a la determinació dels òrgans municipals, l’art. 127 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) estableix que, la Comissió Especial de Comptes, és
un òrgan d’existència preceptiva,
Atès que, d’acord amb el que preveu l’art. 127.2 del ROF, a la Comissió Especial de Comptes li
correspon l’examen, estudi i informe de tots els comptes, pressupostaris i extra pressupostaris,
que hagi d’aprovar el Ple de la Corporació, d’acord amb el que preveu la legislació reguladora
de la comptabilitat de les entitats locals,
Atès que l’art.127 del ROF estableix, també, que la composició i funcionament d’aquesta
Comissió s’haurà d’adaptar al que preveu la normativa vigent per a les Comissions Informatives
i que la seva funció serà la de procedir a l’examen, estudi i informe dels comptes, pressupostaris
i extra pressupostaris que hagi d’aprovar el Ple de la Corporació, d’acord amb el que preveu la
legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals,

Atès que l’art.125 del ROF determina que les Comissions Informatives es reuniran sota la
presidència nata del Sr. alcalde havent-se d’ajustar, en quant a la seva composició, a la
proporcionalitat existent entre els diferents partits polítics representats a la Corporació,
Atès igualment que l’art. 58.3 de la LMRLC determina que la comissió és integrada per
membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació concretant que el nombre de
membres es proporcional a la seva representativitat en l’Ajuntament o igual per a cada grup,
afegint-se que – en aquest darrer cas – s’establirà el sistema de vot ponderat,
Atès finalment que l’article 125 (c) del ROF indica que l’adscripció concreta a cada Comissió
dels membres de la Corporació que hagin de formar part de la mateixa en representació de cada
grup es realitzarà mitjançant escrit del Portaveu del mateix, dirigit a l’Alcalde o President i del
qual es donarà compte al Ple; podent-se designar, igualment, un suplent per cada titular,
Considerant aquests antecedents i vista la documentació que obra en l’expedient i les propostes
presentades pels representants dels diferents partits polítics amb representació a l’Ajuntament
d’Alcoletge, la Sra. alcaldessa formula la següent proposta d’acord:
Primer.-Crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d’Alcoletge que tindrà, com a
funció bàsica, l’examen, estudi i informe de tots els comptes pressupostaris i extra
pressupostaris que hagin d’aprovar-se pel ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que preveu la
legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.
Segon.-Determinar que, a l’empara dels criteris de representativitat dels diferents partits polítics
al ple de l’Ajuntament, la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d’Alcoletge estigui
integrada pels membres següents i amb el sistema de vot ponderat que s’indica:

Partit
CiU

Nom
Sra. Ma. Lluïsa Prat Boneta

ERC – AM
PSC – PM

Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús
Sra. Sara Millàs Pérez

Càrrec
Alcaldessa. Presidenta
de la Comissió
Vocal
Vocal

Equivalència vot
(Vot ponderat)
3
3
5

Tercer.- Es determina de forma expressa que l’alcaldessa de la Corporació, assumeix les
condicions de representant del partit de CiU i, alhora, presidència de la Comissió Especial de
Comptes, amb les competències que la legislació li atribueix legalment, en relació amb
l’esmentat càrrec.
Quart.- Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa demana si algun regidor té alguna
manifestació a fer en relació a la mateixa. Atès que no se’n formula cap es sotmet a votació.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són deu, dels onze regidors que integren la Corporació.
4. Constitució de Grups Polítics i designació de portaveus.
En compliment del que disposa l’art. 50 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
l’art. 24 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporació
Locals, i vistos els escrits presentats pels diferents regidors/es, la Sra. alcaldessa proposa al ple
de la Corporació, l’adopció dels acords següents:

Primer.- Constituir, en el marc de l’organigrama de l’Ajuntament d’Alcoletge, els GRUPS
POLÍTICS i determinar els seus respectius PORTAVEUS, segons s’indica:
1) GRUP MUNICIPAL DE CiU: Constituït per 3 regidors/es. Portaveu: Sr. Josep
Ma. Gras Charles. Suplent: Sra. Maria del Carme Lladós Guasch.
2) GRUP MUNICIPAL D’ ERC-AM: Constituït per 3 regidors/res. Portaveu: Sr.
Josep Maria Mateu Ferrer. Suplent: Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús.
3) GRUP MUNICIPAL DEL PSC – CP: Constituït per 5 regidors/es. Portaveu: Sr.
Sebastià Ribes Aymamí. Suplent: Sr. Josep Carvajal Plensa.
Segon.- Establir com a funció dels portaveus municipals, la representació del seu grup en les
qüestions d’ordre i de funcionament del ple, així com la d’expressar la posició oficial del grup
en els assumptes sotmesos al ple i rebre les comunicacions que es dirigeixin al grup polític al
que representen. Això s’entén sens perjudici que els portaveus deleguin la paraula lliurament en
altres membres del seu grup, de forma genèrica o individualitzada, per a cadascuna de les
sessions plenàries que es celebrin.
Tercer.- Notificar i publicar aquest acord com legalment procedeixi.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa demana si algun regidor té alguna
manifestació a fer en relació a la mateixa. Atès que no se’n formula cap es sotmet a votació.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són deu, dels onze regidors que integren la Corporació.
5. Constitució de la Junta de Portaveus.
Tenint en compte el que preveu la legislació vigent i, especialment, el que preveuen els articles
119 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals i disposicions concordants,
en relació a la configuració d’òrgans complementaris en el si de l’organigrama municipal,
Tenint en compte, tanmateix, la constitució de grups polítics i dels seus respectius portaveus, la
Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:
Primer.-Constituir, en el marc de l’organigrama de l’Ajuntament d’Alcoletge, la JUNTA DE
PORTAVEUS, com a òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, de caràcter
deliberant i no resolutiu, i integrada per l’Alcalde o Alcaldessa de la Corporació i els portaveus,
titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals.
Segon.- Acordar que aquesta JUNTA DE PORTAVEUS, estarà presidida per la Sra. alcaldessa
de l’Ajuntament d’Alcoletge i s’integrarà pels portaveus titulars dels 3 grups municipals
constituïts a l’Ajuntament d’Alcoletge. En cas d’absència dels titulars podran actuar en el marc
de la JUNTA DE PORTAVEUS, els suplents designats pels respectius grups.
Tercer.- Acordar que les funcions de la JUNTA DE PORTAVEUS serà la d’aproximar els
diferents criteris i opinions entre els diferents grups polítics sobre assumptes de competència del
ple de la Corporació. A l’empara d’aquestes previsions i, a títol indicatiu, s’assignaran a la
JUNTA DE PORTAVEUS, les funcions següents:
a) Assessorar l’Alcaldessa, quan s’hagin d’adoptar decisions i/o mocions de caràcter
institucional.

b) Consensuar criteris i opinions sobre assumptes inclosos en l’ordre del dia dels plens
municipals ordinaris i extraordinaris i, respecte dels de caràcter urgent, quan les
circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin.
c) Coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.
d) Conèixer abans de la celebració dels plens, les mocions o interpel·lacions que els
grups municipals hagin preparat i no estiguin específicament recollides a l’ordre del
dia.
e) Conèixer les preguntes orals i escrites que es vagin a formular durant el
desenvolupament dels plens municipals.
f) L’estudi, informe o consulta dels assumpte que l’Alcaldessa decideixi sotmetre a la
seva consideració.
Quart.- Establir que el funcionament de la JUNTA DE PORTAVEUS s’ajusti als criteris
següents:
1) La Junta de Portaveu s’entendrà constituïda vàlidament sempre hi assisteixi, com a
mínim, 2 portaveus titulars o suplents, a més de la presència de l’alcaldessa o regidor/a
de la Corporació en qui hagi delegat la presidència de la sessió.
2) La Junta de Portaveus podrà acordar designar, d’entre els seus membres, i per majoria
simple dels vots representats, un secretari que aixecarà, si s’escau, acta succinta dels
acords, informes, dictàmens o recomanacions de la Junta; sense que en cap cas es
requereixi la presència del Secretari de la Corporació, llevat del casos excepcionals en
què de forma expressa així es sol·liciti per part de l’alcaldessa de la Corporació.
3) Amb caràcter excepcional podran assistir a les sessions de la Junta, altres membres de la
Corporació i el personal d’aquesta que l’alcaldessa consideri convenient, a efectes
d’informar sobre assumptes concrets que puguin resultar del seu interès.
4) La Junta de Portaveus, podrà emetre informes, dictàmens o recomanacions que
s’adoptaran per majoria simple dels vots representats. Els vots discordants i, en el seu
cas, les raons d’aquests, es faran constar en el mateix text de l’informe, dictamen o
recomanació. En cas d’empat, operarà el vot de qualitat de la presidència de la Junta.
5) Las reunions de la Junta es duran a terme de forma prèvia a la celebració dels plens
municipals, sota convocatòria formalitzada per la presidenta de la Junta. Aquesta
convocatòria es podrà dur a terme pel qualsevol dels mitjans que puguin donar fer de la
seva realització, sense requerir cap formalitat específicament establerta a l’efecte.
S’estableix, no obstant, que aquestes convocatòries es duguin a terme de forma
preferent pels mitjans de comunicació electrònica.
6) Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant ni
donaran lloc a cap acte administratiu.
Cinquè.- Notificar i publicar aquest acord com legalment procedeixi.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa demana si algun regidor té alguna
manifestació a fer en relació a la mateixa. Atès que no se’n formula cap es sotmet a votació.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són deu, dels onze regidors que integren la Corporació.

6. Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats que siguin
competència del ple de l’Ajuntament.
Atès que, l’art.38.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix que,
mitjançant sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament, s’haurà de procedir al nomenament de
representants de la Corporació en aquells òrgans col·legiats que siguin de la competència del ple
municipal,
Atès, tanmateix, que l’Ajuntament d’Alcoletge participa o forma part de diversos òrgans
col·legiats per la qual cosa resulta procedent dur a terme els nomenaments indicats,
Considerant aquests antecedents i tenint en compte les àrees de funcionament establertes en
l’organigrama municipal i els regidors responsables d’aquestes àrees, la Sra. alcaldessa formula,
al ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:
Primer.- Nomenar el regidor Sr. Josep Maria Pifarré Bazús, com a representant del municipi
en els consorcis i entitats següents:
•
•

Consorci Localret.
Federació de Municipis de Catalunya.

Segon.- Nomenar el regidor Sr. Josep Maria Gras Charles, com a representant del municipi
en el Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida.
Tercer.-Nomenar el regidor Sr. Josep Ma. Gras Charles, com a representant de l’Ajuntament
d’Alcoletge, en les Juntes de Compensació següents:
•
•
•

Junta de Compensació del Polígon “A” del Sector Industrial La Nora d’Alcoletge
Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació “A” de la Partida Miralbó-Roquetes
d’Alcoletge.
Qualsevol altre òrgan de naturalesa urbanística que hagi de disposar de representació
municipal i que es constitueixi amb posterioritat a quest acord, llevat de resolució en
contrari.

Quart.-Nomenar el regidor Sr. Josep Ma. Gras Charles, com a representant de l’Ajuntament
d’Alcoletge, en la Mancomunitat Intermunicipal d’Abastament d’Aigua de Pinyana.
Cinquè.- Preveure que, a excepció del que es preveu en el punt anterior o en aquelles altres
resolucions municipals legalment adoptades, la representació de l’Ajuntament en aquells òrgans
col·legiats, mancomunitats, consorcis i altres òrgans de naturalesa similar dels quals formi part
aquesta Corporació, serà assumida per l’alcaldessa de la Corporació, en concordança amb el que
preveu l’art. 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local així
com l’article 53.1 a) 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 mentre no s’adopti acord exprés de la
Corporació en contrari.
Sisè.-Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa demana si algun regidor té alguna
manifestació a fer en relació a la mateixa. Atès que no se’n formula cap es sotmet a votació.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són deu, dels onze regidors que integren la Corporació.

7. Donar compte de les resolucions d’alcaldia en matèria de nomenament de Tinents
d’Alcalde; nomenament de Tresorer, determinació d’àrees i designació de responsables
d’àrees i nomenament de representants en centres escolars.
A l’empara del que estableix l’ article 46.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Sra. alcaldessa dóna compte dels decrets relatius al
nomenament de tinents d’alcalde així com de determinació d’àrees i designació de responsables
d’àrea que, tot seguit s’indiquen i dels quals se’n transcriu la part dispositiva:
a) Decret núm. 137/2015, de 17 de juny, mitjançant el qual es nomenen els següents
Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament d’Alcoletge, segons resolució que en la seva part
dispositiva diu textualment el següent:
“DECRET NÚM. 137 / 2015 (...)
Primer.-Nomenar Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament d’Alcoletge, amb efectes des del
dia següent al d’aquesta resolució, als regidors que a continuació es relacionen:
•
•
•

Primer Tinent d’Alcalde:
Segon Tinent d’Alcalde:
Tercer Tinent d’Alcalde:

Senyor Josep Maria Mateu Ferrer
Senyor Josep Maria Gras Charles
Senyor Josep Maria Pifarré Bazús

Segon.-Establir que, en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les
atribucions i competències que reconeix, a aquest òrgan, la legislació vigent i, en
especial l’ordenació de pagaments i autorització de talons bancaris, siguin
desenvolupades pels Tinents d’Alcalde, d’acord amb l’ordre amb que han estat
designats.
Tercer.- Acordar que, als efectes previstos en aquesta resolució, aquesta Alcaldiaquan tingui que absentar-se del municipi - establirà, mitjançant decret, la durada de la
seva absència, designant el Tinent d’Alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
De no conferir-se aquesta delegació, aquesta alcaldia serà substituïda automàticament
pel Primer Tinent d’Alcalde i, en el seu defecte, pel Segon Tinent d’Alcalde.
Quart.-Notificar aquests acords als interessats i donar-ne compte al ple de la
Corporació, en la sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu
l'article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals i disposicions concordants.
Cinquè.-Requerir als interessats per tal que procedeixin de forma expressa a
l’acceptació d’aquests càrrecs, abans de què transcorrin 24 hores a comptar des de la
notificació d’aquesta resolució. No obstant això es consideraran acceptades tàcitament
en cas que els interessats no manifestin oposició expressa al nomenament, en el termini
abans indicat o es faci exercici exprés de la delegació.
Sisè.-Acordar que l’efectivitat dels nomenaments es produirà el dia següent al de la
signatura de la resolució per part de l’Alcaldessa de la Corporació.
Setè.-Acordar la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, i en
el tauler d’anuncis de la Corporació, d’acord amb el que preveu l’article 46 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i
disposicions concordants, sens perjudici que l’efectivitat dels nomenaments sigui la
prevista en el punt sisè d’aquesta resolució. (...)”

b) Decret núm. 138/2015, de 17 de juny, mitjançant el qual es nomena el càrrec de
Tresorer de l’Ajuntament d’Alcoletge, segons resolució que en la seva part
dispositiva diu textualment el següent:
“DECRET NÚM. 138 / 2015(...)
Primer.- Designar, de conformitat amb l’art. 2.f del Reial Decret 1732/1994, de 29 de
juliol, com a Tresorer de l’Ajuntament d’Alcoletge, amb les funcions que assigna a
aquest càrrec la legislació vigent, al regidor Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús.
Segon.- Acordar, de forma expressa, rellevar el regidor nomenat com a Tresorer de
l’obligació de constituir la fiança a què es refereix l’art. 164.2 del RDL 781/1986, de 18
d’abril¸ en aplicació del que preveu l’Ordre de 16 de juliol de 1963 acordant-se que la
resta de membres de la Corporació seran responsables solidaris del resultat de la seva
gestió, en els termes previstos per la legislació vigent.
Tercer.- Autoritzar el regidor Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús per tal que, conjuntament
amb la Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta, Alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge i la Sra.
Maria Jesús Pena Navarra, Secretària-Interventora d’aquesta Corporació, puguin
disposar dels fons existents als comptes corrents i d’estalvi de les entitats bancàries amb
que l’Ajuntament d’Alcoletge en tingui concertats. A aquests efectes serà necessària la
signatura conjunta de les tres persones indicades per tal de poder disposar de fons de la
Corporació Municipal.
Quart.- Acordar que es procedeixi al canvi d’autorització de signatures davant de les
entitats bancàries amb les quals operi aquesta Corporació, a favor de les persones que
s’indiquen:
•
•
•

Alcaldessa – Presidenta: Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta.
Tresorer: Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús.
Secretària - Interventora: Sra. Maria Jesús Pena Navarra.

Cinquè.-Notificar aquests acords a l’interessat en l’expedient, el qual haurà d’acceptar
de forma expressa aquest càrrec, abans que transcorrin 24 hores a comptar des de la
notificació d’aquesta resolució. No obstant això es considerarà acceptat, tàcitament, el
càrrec en cas que el regidor designat no manifesti oposició expressa al nomenament en
el termini abans indicat o es faci exercici exprés de les funcions atribuïdes al Tresorer
de la Corporació.
Sisè.-Acordar que l’efectivitat del nomenament es produirà un cop transcorregudes 24
hores a comptar des de la notificació d’aquesta resolució, en correspondència amb el
que preveu l’apartat anterior.
Setè.- Acordar, en tot cas, que aquesta resolució es sotmeti a ratificació per part del ple
de la Corporació, en la sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que
preveu l'article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals i disposicions concordants, sens perjudici d’establir la retroactivitat
d’aquesta ratificació a la data d’aquesta resolució.
Vuitè.-Acordar la publicació d’aquesta resolució com legalment procedeixi. (...) “
c) Decret núm. 144/2015, de 29 de juny, mitjançant els quals es creen diferents àrees en
l’organigrama municipal i se’n designen els seus responsables, segons resolució que
en la seva part dispositiva diu textualment el següent:

“DECRET NÚM. 144 / 2015(...)
Primer.- Crear l’ÀREA DE
ECONÒMICA I HISENDA.

COMUNICACIÓ,

GOVERN,

PROMOCIÓ

D’aquesta àrea en serà responsable el regidor Sr. Josep Maria Pifarré Bazús.
Aquesta àrea tindrà com a matèries i atribucions les directament relacionades amb
l’àrea, que a títol indicatiu seran les següents:
COMUNICACIÓ, GOVERN, PROMOCIÓ ECONÒMIA I HISENDA.
COMUNICACIÓ
Participació ciutadana i transparència
Comunicació i noves tecnologies. Webs municipals. Instal·lacions i serveis de
telecomunicacions. Promoció de la societat de la informació i coneixement.
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea de comunicació.
1) GOVERN
Seguretat ciutadana i protecció civil
Plans de protecció
Prevenció i extinció d’ incendis
Serveis de vigilància
Gestió del Personal
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea de governació
2) PROMOCIÓ ECONÒMICA
Impuls noves empreses/comerços del municipi
3) HISENDA
Ordenances i padrons fiscals
Pressupostos i comptabilitat
Supervisió i control de compres
Supervisió despesa corrent
Subvencions a associacions
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea d’ economia i
hisenda
Segon.- Crear l’ÀREA D’URBANISME I OBRES.
D’aquesta àrea en serà responsable el regidor Sr. Josep Maria Gras Charles.
Aquesta àrea tindrà com a matèries i atribucions les directament relacionades amb
l’àrea, que a títol indicatiu seran les següents:
URBANISME I OBRES.
1) URBANISME
Planejament i gestió urbanística
Política del sòl i habitatge

Rehabilitació i ajuts a la rehabilitació. Subvencions a façanes
Llicències urbanístiques
Llicències d’ activitats
Protecció de la legalitat urbanística
Disciplina urbanística
Ordres d’execució
Projectes d’ urbanització
Transport públic, mobilitat i via urbana
Reordenació del trànsit rodat de la població
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea d’ urbanisme
2) OBRES
Coordinar el personal de la brigada municipal
Obres de manteniment i reparació municipals
Obres de nova creació promogudes per l’ Ajuntament
Tercer.- Crear l’ÀREA D’ESPORTS.
D’aquesta àrea en serà responsable el regidor Sr. Josep Maria Gras Charles.
Aquesta àrea tindrà com a matèries i atribucions les directament relacionades amb
l’àrea, que a títol indicatiu seran les següents:
ESPORTS
Foment i promoció de l’ esport
Instal·lacions esportives (Pavelló municipal, Camp de Futbol, Piscines
Municipals i Pista esportiva CEIP Mare de Déu del Carme). Funcionament,
manteniment, relacions amb el personal adscrit a les instal·lacions esportives
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l´ àrea d’ esports.
Quart.- Crear l’ÀREA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SERVEIS.
D’aquesta àrea en serà responsable el regidor Sr. Josep Maria Mateu Ferrer.
Aquesta àrea tindrà com a matèries i atribucions les directament relacionades amb
l’àrea, que a títol indicatiu seran les següents:
AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SERVEIS
AGRICULTURA
Promoció del sector agrícola i ramader
Gestió campanya de la fruita i allotjament de temporers
Manteniment, conservació i defensa dels camins municipals
Relacions amb les Comunitats de Regants
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea d’ agricultura i
ramaderia
MEDI AMBIENT
Protecció del medi ambient
Gestió de residus
Recollida selectiva / Mini deixalleria

Estalvi energètic i energies renovables
Parcs i jardins
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea del medi ambient
SERVEIS
Abastament d’ aigua potable, gestió, manteniment i obres de millora
Sanejament i tractament d’ aigües residuals, gestió, manteniment i obres de
millora
Senyalització viària. Gestió, manteniment i obres de millora
Enllumenat públic. Gestió, manteniment i obres de millora
Xarxa viària. Gestió, manteniment i obres de millora
Neteja viària. Gestió, manteniment i actuacions de millora
Immobles municipals. Gestió, manteniment i actuacions de millora
Vehicles municipals. Manteniment, reparació i reposició
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea d’ infraestructures,
serveis i obres municipals.
Cinquè.- Crear l’ÀREA D’EDUCACIÓ, FESTES I JOVENTUT.
D’aquesta àrea en serà responsable la regidora Sra. Georgina Pascual González.
Aquesta àrea tindrà com a matèries i atribucions les directament relacionades amb
l’àrea, que a títol indicatiu seran les següents:
EDUCACIÓ, FESTES I JOVENTUT.
1) EDUCACIÓ
Centres escolars del municipi (CEIP Mare de Déu del Carme, Llar d’ Infants Lo
Tossalet): funcionament, manteniment.
Relacions amb el personal adscrit als centres escolars del municipi
Promoció del lleure
Sala infantil, casals.
Promoció de cursos per a tots
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea d’ educació
2) FESTES
Calendari local
Festes majors i altres festes del municipi
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea de festes
3) JOVENTUT
Pla local de joventut
Relacions amb entitats juvenils
Dinamització en l’ àmbit del jovent
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea de joventut
Sisè.- Crear l’ÀREA DE CULTURA I TURISME.
D’aquesta àrea en serà responsable la regidora Sra. Maria Carme Lladós Guasch.

Aquesta àrea tindrà com a matèries i atribucions les directament relacionades amb
l’àrea, que a títol indicatiu seran les següents:
CULTURA I TURISME
1) CULTURA
Patrimoni històric i cultural del municipi
Restauració del patrimoni municipal
Centres d’ Interpretació, Museus i Exposicions
Organització i funcionament de la biblioteca municipal
Jornades i cicles culturals
Escola de Música (EMMA)
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea de cultura
2) TURISME
Promoció turística del municipi
Promoció del Centre d’ Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil
Promoció de l’ Alberg del Pelegrí
Promoció de la indústria, el comerç i sector serveis
Promoció de Fires o Festivals
Promoció de rutes: a peu i en bicicleta
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea de promoció
turística
Setè.- Crear l’ÀREA DE RÈGIM INTERN.
D’aquesta àrea en serà responsable l’alcaldessa, Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta.
Aquesta àrea tindrà com a matèries i atribucions les directament relacionades amb
l’àrea, que a títol indicatiu seran les següents:
RÈGIM INTERN
Relacions institucionals
Direcció del personal al servei de la Corporació
Organització administrativa
Població, censos i estadística
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea de règim intern

Vuitè.- Crear l’ÀREA DE SALUT I BENESTAR SOCIAL.
D’aquesta àrea en serà responsable l’alcaldessa, Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta.
Aquesta àrea tindrà com a matèries i atribucions les directament relacionades amb
l’àrea, que a títol indicatiu seran les següents:
SALUT I BENESTAR SOCIAL
1) SALUT
Consultori local. Funcionament, manteniment, relacions amb el personal adscrit
al centre

Control de la gestió del registre municipal d’ animals de companyia i gestió d’
animals abandonats
Control de les condicions de salubritat dels edificis municipals
Programes de salut per la gent gran
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea de salut pública
2) SERVEIS SOCIALS
Assistència sociosanitària
Centres per a la gent gran, llars de jubilats...
Beneficència
Voluntariat
Relacions amb òrgans, entitats i personal vinculats a l’ àrea de serveis socials
(assistents socials, educadors...)
Novè.- Acordar que la delegacions conferides en els punts segons a vuitè d’aquesta
resolució, a favor de cadascun dels regidors responsables d’àrea, es circumscriurà a les
tasques de direcció i gestió i supervisió ordinària dels assumptes relacionats amb
cadascuna d’elles. Aquestes competències inclouen la facultat de realitzar estudis i
propostes sobre els assumptes que es plantegin en relació a la seva àrea o àrees sense
incloure, en cap cas, facultats resolutòries.
Aquestes facultats resolutòries s’assumiran per l’alcaldessa o pel ple de la
Corporació, en funció del previst en els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local i els articles 52 i 53 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 altres disposicions concordants.
El que es preveu en aquest apartat s’estableix sens perjudici de les delegacions especials
que, per a comeses específiques, pugui fer l’alcaldessa de la Corporació, a favor de
qualsevol altre regidor/regidora.
Desè.- Acordar que, pel que fa a les àrees de Règim Intern i de Salut i Benestar
Social, l’alcaldessa de la Corporació, com a responsable de les mateixes, assumirà
la totalitat de les competències, tant de direcció, gestió i supervisió ordinària com de
resolució d’expedients, en els termes establerts per la legalitat vigent i en funció del
marge competencial atribuït a l’alcalde de la Corporació en els termes previstos en la
Llei Reguladora de les bases del règim local, el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i altres disposicions concordants.
Onzè.- Acordar que totes aquelles matèries que no estiguin expressament delimitades en
aquesta resolució i que no tinguin relació directa amb alguna de les àrees establertes, la
competència en quant a la seva direcció, gestió i supervisió ordinària correspondrà a
l’alcaldessa de la Corporació, sens perjudici que les facultats resolutòries s’assignin en
funció de la distribució competencial entre l’alcalde i el ple de la Corporació, a l’empara
del que preveu el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altres
disposicions concordants.
Dotzè.- Notificar aquests acords als interessats, als efectes legals oportuns i donar-ne
compte al ple de la Corporació, en la sessió extraordinària que es convoqui, en
compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Tretzè.-Requerir als interessats per tal que procedeixin de forma expressa a l’acceptació
d’aquests càrrecs, abans de què transcorrin 24 hores a comptar des de la notificació

d’aquesta resolució. No obstant això es consideraran acceptades tàcitament en cas que
els interessats no manifestin oposició expressa al nomenament, en el termini abans
indicat indicat o es faci exercici exprés de la delegació.
Catorzè.-Acordar que l’efectivitat dels nomenaments es produirà, en tot cas,
transcorregudes 24 hores des de la notificació d’aquesta resolució.
Quinzè.- Acordar la publicació oficial d’aquesta resolució, d’acord amb el que preveu
la legislació vigent.(...)”
d) Decret núm. 145/2015, de 29 de juny, mitjançant els quals designa el representant de
l’Ajuntament en els diferents consells escolars dels centres educatius implantats en el
municipi, segons resolució que en la seva part dispositiva diu textualment el següent:
“DECRET NÚM. 145 / 2015 (...)
Primer.-Nomenar la regidora, Sra. Georgina Pascual González, com a representant de
l’Ajuntament d’Alcoletge en els Consells Escolars següents:
•
•

Consell Escolar del l’Escola “Mare de Déu del Carme” d’Alcoletge;
Consell Escolar de la Llar d’Infants Municipal “Lo Tossalet” d’Alcoletge.

Segon .- Nomenar la regidora, Sra. Maria Carme Lladós Guasch, com a representant de
l’Ajuntament d’Alcoletge en els Consells Escolars següents:
•

Consell Escolar de l’Escola de Música Municipal d’Alcoletge Julià Carbonell.

Tercer.- Acordar que, en tot cas, sigui el regidor /a d’educació qui assumeixi les
tasques de representant de l’Ajuntament en qualsevol altre òrgan que hagi de disposar
de representació municipal en matèria d’Educació, i que es constitueixi amb
posterioritat a aquest acord, llevat de resolució expressa en contrari.
Quart.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient als efectes legals
oportuns i donar-ne compte al ple de la Corporació, en la sessió extraordinària que es
convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Cinquè.- Requerir als interessats per tal que procedeixin, de forma expressa, a
l’acceptació d’aquest càrrec, abans de què transcorrin 24 hores a comptar des de la
notificació d’aquesta resolució. No obstant això es considerarà acceptat tàcitament en
cas que no manifesti oposició expressa al nomenament, en el termini abans indicat o es
faci exercici exprés de la delegació.
Sisè.-Acordar que l’efectivitat d’aquest nomenament es produirà, en tot cas,
transcorregudes 24 hores des de la notificació d’aquesta resolució.
Setè.- Acordar la publicació oficial d’aquesta resolució, d’acord amb el que preveu la
legislació vigent. (...).”
Tots els regidors presents a la sessió, que són deu, dels onze que integren la Corporació,
resten assabentats d’aquests decrets.
8. Ratificació decrets d’alcaldia.
Exposats el continguts d’aquests decrets es posa de manifest que fou necessari dictar el decret

138/2015, de 17 de juny, pel qual es nomena el regidor Sr. Josep Maria Pifarré Bazús, com a
Tresorer de l’Ajuntament d’Alcoletge i autoritzar el canvi de signatures davant les entitats
bancàries, per quant era necessari procedir a efectuar diversos pagament amb motiu de la gestió
ordinària municipal, per la qual cosa era necessari determinar la persona que ocuparia en nou
càrrec, en substitució de l’anterior Tresorer, Sr. Sebastià Ribes Aymamí. Tanmateix la
designació del Sr. Pifarré com a Tresorer, es considera adient tenint en compte que ha assumit
les tasques corresponents a l’Àrea de Comunicació, Govern, Promoció Econòmica i Hisenda,
en el nou organigrama municipal,
A l’empara d’aquestes manifestacions la Sra. alcaldessa proposa, de forma expressa, la
ratificació, amb caràcter retroactiu, del decret núm. 138/2015, de 17 de juny, pel qual es
nomena el regidor Sr. Josep Maria Pifarré Bazús, com a Tresorer de l’Ajuntament
d’Alcoletge i es procedeix al canvi d’autorització de signatures davant les entitats bancàries
amb les quals operi aquesta Corporació, en els termes que consten en la referida resolució.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa demana si algun regidor té alguna
manifestació a fer en relació a la mateixa. Atès que no se’n formula cap es sotmet a votació.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són deu, dels onze regidors que integren la Corporació.
9. Establiment del règim de dedicació dels membres polítics de la Corporació, i del seu
règim de retribucions i indemnitzacions.
Atès que, un cop constituït en nou Ajuntament d’Alcoletge, en sessió extraordinària de data 13
de juny de 2015, a l’empara del resultat de les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig
de 2015, cal procedir a la configuració del Cartipàs Municipal i determinar, entre d’altres
extrems, el règim de dedicació dels membres polítics de la Corporació i el seu règim de
retribucions i indemnitzacions,
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), a l’empara de les modificacions
introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL), estableix que els membres de les Corporacions Locals
percebran retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de
dedicació exclusiva, supòsit en el qual seran donats d’alta al Règim General de la Seguretat
Social, assumint les Corporacions el pagament de les quotes empresarials que corresponguin,
Atès tanmateix que l’art. 75 de la LRBRL estableix, igualment, en el seu punt segon, que els
membres de les Corporacions Locals que desenvolupin càrrecs amb dedicació parcial, per
realitzar funcions de presidència, vicepresidència o be ostentar delegacions o desenvolupar
responsabilitats que així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva
a les mateixes, supòsit en el qual seran donats d’alta al Règim General de la Seguretat Social,
assumint les Corporacions el pagament de les quotes empresarials que corresponguin,
Aquestes retribucions no podran superar, en cap cas, els límits que es fixin – en el seu cas – en
les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat i seran els acords plenaris de determinació dels
càrrecs que comportin aquesta dedicació parcials i les retribucions dels mateixos, el que haurà
de determinar el règim de dedicació mínima necessària per a la seva percepció,
Atès, finalment, que l’art. 75.3 de la LRBRL determina que únicament els membres de la
Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació dels que formin
part, en la quantia assenyalada pel ple,
Atès, tanmateix, que l’art. 75.4 de la LRBRL fixa que els membres de les Corporacions Locals

percebran indemnitzacions per les despeses efectives produïdes en l’exercici dels seu càrrec,
segons les normes d’aplicació general a les AAPP i les que, en desenvolupament de les
mateixes, aprovi el ple de la Corporació,
Atès que, l’art. 75.5 fixa que les Corporacions Locals consignaran en els seus pressupostos les
retribucions, indemnitzacions i assistències a què fan referència els quatre números anteriors,
dins els límits que amb caràcter general es fixin i hauran de publicar-se en el BOP i tauler
d’anuncis els acords plenaris sobre retribucions de càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial i
règim de dedicació d’aquests, indemnitzacions i assistències, així com els acords del president
de la Corporació determinant els membres de la mateixa que realitzaran les seves funcions en
règim de dedicació exclusiva o parcial,
Atès que, tenint en compte l’actual situació econòmica general i en correspondència als acords
ja adoptats amb motiu de l’aprovació del Pressupost General Municipal de 2015, es considera
oportú mantenir, pel que fa al règim de dedicació i de retribucions, els criteris establerts en les
bases d’execució de l’esmentat pressupost municipal, en concret el que es preveu en els articles
25, 26 i 27 del Capítol IV d’aquestes bases,
Atès en definitiva que aquestes bases es configuren sobre el fet que no s’atribueix a cap regidor
de la Corporació ni dedicació exclusiva ni parcial i, únicament, es preveu abonaments per
indemnitzacions per raó dels serveis prestats pels regidors en funció de les comeses realitzades,
A l’empara d’aquests antecedents i sens perjudici de la resta de documentació que obra en
l’expedient, la Sra. alcaldessa, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al
Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acordar que cap dels membres de la Corporació tinguin assignada ni dedicació
exclusiva ni dedicació parcial al servei d’aquesta, en els termes fixats per la normativa
d’aplicació vigent.
Segon.- Acordar que, en tot cas, els regidors de la Corporació, en funció de les gestions
realitzades per les tasques que els hi siguin encomanades i, amb efectes des del dia 13 de juny
de 2015, data de constitució de l’Ajuntament d’Alcoletge, tindran dret a percebre aquelles
indemnitzacions que, per raó dels serveis prestats, s’acreditin, en els termes i condicions que
s’indiquen:
A) Indemnitzacions per raó del serveis
1. Per a l’abonament de les indemnitzacions per raó dels serveis s’aplicarà, amb
caràcter general, el que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de març, sobre
indemnitzacions per raó dels serveis.
2. Les indemnitzacions per raó de serveis de l'Alcaldia-presidència i la resta de càrrecs
electes, comportaran el reembossament de les despeses efectuades amb justificació
prèvia o, alternativament es podran acollir al sistema d’indemnitzacions que per a
Grup I preveu el Reial Decret 462/2002, de 24 març, sobre indemnitzacions per raó
dels serveis. El personal eventual meritarà les seves dietes en el grup primer de la
normativa mencionada.
3. Les indemnitzacions per raó dels serveis només es faran efectives quan hi hagi la
corresponent resolució de l’òrgan competent, autoritzant la sortida, destinació i
durada de la mateixa.
4. Tanmateix i, com a conseqüència que no hi haurà cap regidor amb dedicació
exclusiva o parcial, d’acord amb la modificació de la configuració del cartipàs

municipal, les tasques que realitzin eventualment i directament vinculades a la
gestió municipal, sempre que resultin degudament justificades, s’abonaran unes
indemnitzacions per un import brut de 21 €/hora.
5. Aquestes indemnitzacions s’abonaran per mitjà de nòmina i, sobre l’import íntegre
resultant s’aplicaran els descomptes que en concepte de l’IRPF siguin procedents,
així com aquells altres descomptes que, en el seu cas, resultin aplicables per raó de
la naturalesa de la indemnització.
6. Els imports a què es refereix aquest apartat es faran efectius per mitjà de
transferència bancària i en funció de les disponibilitats de la tresoreria municipal.
7. En cas que, qualsevol membre d’aquesta Corporació, utilitzi el transport públic per
tal de realitzar gestions pròpies del seu càrrec seran abonades les despeses
efectivament justificades mitjançant factura o document equivalent, en concordança
amb el que preveu el RD 462/2002, de 24 de maig.
8. En cas que, qualsevol membre d’aquesta Corporació, utilitzi el seu vehicle
particular per tal de realitzar gestions pròpies del seu càrrec seran abonades les
despeses de locomoció efectivament justificades, segons nota aportada per
l’interessat i signada per l’alcalde/essa de la Corporació, al preu 0,19 € per
quilòmetre; a més de les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.
Aquestes despeses quedaran exceptuades del gravamen corresponent a l’IRPF, a
l’empara del que preveu l’art. 17.1. d) de la Llei de l’Impost Sobre la Renda de les
Persones Físiques (Llei 35/2006, de 28 de novembre) així com l’art. 9. 2 b) del
Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques i es modifica el Reglament de Plans i Fons
de Pensions.
9. Acordar que, en tot cas, els membres de la Corporació tindran el dret a ser
indemnitzats per les despeses o perjudicis efectivament ocasionats en l’exercici del
càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.
10. Les despeses a què es refereixen els apartats anteriors seran aprovades juntament
amb les factures ordinàries de la Corporació i s’abonaran, mitjançant transferència
bancària, en funció de les disponibilitats de tresoreria municipal.
B) Indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats
S’estableixen unes indemnitzacions per als regidors/es de la Corporació, incloent
l’alcalde/essa, i sempre que no tinguin assignada ni dedicació exclusiva ni dedicació parcial,
amb motiu de les assistències a sessions plenàries i altres òrgans municipals, que es
corresponen a les quanties i pels conceptes que s’indiquen:
a) Per assistència a les sessions del Ple: 20,00 €.
b) Per assistència a sessions d’altres òrgans col·legiats diferents del Ple (Junta
de Portaveus, Comissió Especial de Comptes, etc): 20,00 €.
Aquests imports estaran subjectes a les corresponents retencions per IRPF en els termes
establerts a l’empara de la legislació vigent, per tenir la consideració de rendiments del
treball.
Aquests imports s’abonaran als regidors que hagin acreditat, efectivament i a l’empara de
les actes de les respectives sessions, la seva assistència als òrgans de què es tracti.

C) Assignacions als grups polítics
No es preveuen assignacions anuals a favor els grups polítics municipals.
Tercer.- Notificar i publicar aquest acord com legalment procedeixi.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa explica que el que ha fet l’equip de
govern ha estat continuar exactament amb el mateix sistema que es feia fins el moment actual.
Tanmateix vol posar de manifest la seva intenció de fer públics els imports que percebran,
puntualment i en cada cas, els regidors pels conceptes indicats, en el decurs dels plens ordinaris
que es celebrin.
En aquest punt intervé el regidor Sr. Josep Carvajal, portaveu suplent del grup PSC-CP, per
demanar a la Sra. alcaldessa si l’organisme on treballa li dona hores lliures per dedicació a
l’Ajuntament.
La Sra. alcaldessa manifesta que la Generalitat, on treballa com a funcionària, dona els permisos
pertinents als càrrecs electes.
A continuació el Sr. Carvajal pregunta si hi haurà alguna persona que es dedicarà algun matí a
l’Ajuntament.
La Sra. alcaldessa respon que, efectivament, hi ha varies persones que es dediquen a
l’Ajuntament durant els matins.
El Sr. Carvajal insisteix en demanar a la Sra. alcaldessa quins dies i quins horaris d’atenció al
públic fixarà als matins.
La Sra. alcaldessa indica que, al seu entendre, aquestes qüestions no formen part estrictament
d’aquest punt de l’ordre del dia.
La Sra. alcaldessa explica que ella, personalment, no té assignada com s’ha vist cap dedicació ni
exclusiva ni parcial.
El Sr. Carvajal comenta que entén que si estem referint-nos a dedicació a l’Ajuntament això ha
d’implicar dedicació durant uns dies i unes hores determinades.
La Sra. alcaldessa explica que evidentment tot càrrec electe te les responsabilitats que té i ella,
personalment, dedicarà a l’Ajuntament totes les hores que calgui i que li requereixi
l’Ajuntament i es un tema de la seva pròpia organització i conciliació entre la dedicació a la
seva feina, com a funcionària de la Generalitat, i la que es deriva del seu càrrec d’alcaldessa.
A més, explica que té autoritzada la corresponent compatibilitat per poder desenvolupar la seva
professió en una administració pública i, alhora, ocupar el càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament.
Finalment afegeix que existeix un permís especial per dedicació, assignat als càrrecs electes.
El Sr. Carvajal insisteix en què no es detalla dies concrets de dedicació.
La Sra. alcaldessa indica que disposarà dels dies i hores que calguin per fer les tasques o dur a
terme les activitats que calguin en el si de l’Ajuntament.

El Sr. Carvajal manifesta que, des del seu grup, es considera que l’activitat municipal es
desenvolupa principalment durant els matins i així succeeix en tots els organismes oficials i per
tant si s’ha de fer alguna gestió aquesta s’ha de duu a terme als matins.
La Sra. alcaldessa insisteix en què si s’han de fer gestions o s’ha d’anar a algun organisme
públic durant el matí, es farà sense cap problema. A més recorda que s’ha configurat un equip
de govern de sis persones i que l’alcaldia, si bé té les competències que li assigna la normativa,
té com a principal funció la de coordinar les diferents àrees, ocupades per regidors responsables
de les mateixes i, també, atendre les persones que així li requereixin, com està fent fins ara.
Precisament destaca que, actualment, es troba de vacances en el seu lloc de treball i, tots els
dies, als matins, es a l’Ajuntament per atendre i resoldre assumptes municipals.
El Sr. Carvajal insisteix en què el que volia saber era si determinats dies i hores es trobaria a la
Sra. alcaldessa a l'Ajuntament.
La Sra. alcaldessa es reitera en les manifestacions fetes anteriorment i que, en qualsevol cas, la
persona que duu a terme les tasques de secretaria d’alcaldia organitza l’agenda i assigna les
hores per tal que l’alcaldessa pugui atendre, puntualment, les persones que la requereixin.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, que són deu, dels onze regidors que integren
la Corporació.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les vint hores i
quinze minuts del dia nou de juliol de dos mil quinze, de la qual s’estén la present acta que, un
cop aprovada, serà transcrita al llibre d’actes de la Corporació, signant-se aquest esborrany per
la Sra. alcaldessa i per mi, la secretària accidental, que ho certifico.
L'alcaldessa,

La secretària,

