ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE
SOBRE ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL NOU AJUNTAMENT.

A Vilademuls, deu de juliol de dos mil set.
Al Saló d'Actes de la Casa Consistorial i sota la Presidència de la senyora Alcaldessa
Dolors Rovirola i Coromí, es reuneix el Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària, amb
l'objecte de donar compliment al què fa referència l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de
1986, amb assistència dels regidors senyors: Narcís Martí i Burch, Irene Mesas i Martínez,
Josep Bosch i Bardera, Llorenç Huguet i Gené, Dolors Pagès i Puignau, Lourdes Guitart
Romans, assistits pel Secretari de la Corporació que certifica Lluís Boet Serra.
Oberta la sessió per la Presidència a les vuit del vespre, un cop comprovada pel Secretari
l'existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada, tot seguit es passa a tractar dels
temes inclosos en l'ordre del dia.

01 REGIM DE SESIONS DEL PLE
S’exposa la conveniència de fixar els dies i hores en què haurà de celebrar les seves
sessions ordinàries aquest Ajuntament Ple, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels
regidors de CiU, negatiu dels regidors de ALPV, i amb l’abstenció d’IPV-ESQUERRAAM, s’acorda:
Que l'Ajuntament Ple celebri les seves sessions ordinàries de conformitat amb el que
disposa l'article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'article 78.1 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, cada trimestre, els
mesos de gener, abril, juliol, octubre, concretament el tercer dimarts hàbil i amb el següent
horari, a les vuit del vespre, excepte el corresponent al mes de juliol de 2007 que serà el
dimarts dia 31.

02 CREACIÓ I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
De conformitat a l’article 20 b) de la 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim
local, correspon al Ple la creació de la Junta de govern local en municipis de menys de
5.000 habitants.

Les atribucions del Ple que es poden delegar a la Junta de Govern Local es recullen a
l’article 22.4 de l’expressada Llei.
L’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya regula que en les sessions ordinàries la periodicitat vindrà
determinada pel Ple de la corporació.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels regidors de CiU i de IPVESQUERRA-AM, negatiu dels regidors de ALPV, s’acorda:
Primer.- Crear la Junta de govern local de conformitat a l’article 20 b) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local,
Segon.- Delegar a la Junta de Govern local les següents atribucions:
a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en
matèries de competència plenària.
b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
c) La concertació de les operacions de crèdit que la quantia acumulada de les quals, en cada
exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, llevat
de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en
cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior,
tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
d) La contractació i concessió de tota mena quan el seu import superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, i també els
contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els
plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot
cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
e) L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació
o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
f) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris
del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d’euros, i també les
alienacions patrimonials en els següents supòsits:
.- Quan es tracti de béns immobles o béns mobles que estiguin declarats de valor històric o
artístic, i no estiguin prevists en el pressupost.
.- Quan estan previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties
indicats per a les adquisicions de béns.
g) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Tercer.- Establir la següent periodicitat de les sessions ordinàries: Mensual.

03 CREACIO I COMPOSICIO DE LES AREES O REGIDORIES
L'Alcaldia informa a la resta de membres de la Corporació de la creació de les àrees o
regidories, que tindran les funcions següents:
1.- INFORMAR qualsevol tema que li sigui sotmès per l'Alcaldia.
2.- ELEVAR propostes a l'Alcaldia. Qualsevol proposta que pressuposi un increment en les
previsions pressupostàries inicials de cada àrea haurà de ser informat per la regidoria
d'Hisenda.
3.- LES RESOLUCIONS dels expedients els adoptarà l'òrgan competent, segons la vigent
normativa.
1.

Benestar social, Turisme, infraestuctures

Alcaldia

2. Urbanisme, obres i ensenyament
Regidor: Narcís Martí Burch
El Regidor en aquest acte accepta les competències.

3. Agricultura, ramaderia, xarxa aigua, xarxa viària, xarxa clavegueram, camins

Regidor: Josep Bosch Bardera
El regidor en aquest acte accepta les competències.
4. Noves tecnologies, cultura, festes i joventut

Regidora: Irene Mesas Martinez
La regidora en aquest acte accepta les competències.

5. Medi ambient
Regidora: Lourdes Guitart Romans
La regidora en aquest acte accepta les competències, excepte les següents: grans
infraestructures i les autoritzacions de les granges, que considera que és competència de
tots els regidors.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels regidors de CiU i de IPVESQUERRA-AM, negatiu dels regidors de ALPV, s’acorda:
Primer.- Nomenar els regidors esmentats anteriorment per les àrees o regidories.
04 NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ORGANS
COL.LEGIATS, QUE SIGUIN DE LA COMPETENCIA DEL PLE.
A continuació, es procedeix al nomenament dels representants de l'Ajuntament en òrgans
col·legiats, que siguin de la competència del Ple.
a) Consell Escolar CEIP Sant Esteve de Guialbes: Narcís Martí Burch
b) ADF Cinyana (Associació de Defensa Forestal): Dolors Rovirola i Coromí
c) AMMAT (Associació de Municipis contra la Molt Alta Tensió): Dolors Rovirola i
Coromí.
d) CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient): Dolors Rovirola i
Coromí
e) Associació de Municipis de Catalunya: Dolors Rovirola i Coromí
f) LOCALRET: Irene Mesas Martínez

El Ple, per majoria absoluta, amb el vot favorable dels regidors de CiU i de IPVESQUERRA-AM, negatiu dels regidors de ALPV, s’acorda:
Primer.- Nomenar els representants de la Corporació en els òrgans col·legiats detallats
anteriorment.

05 CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA EN MATERIA DE
NOMENAMENTS DE TINENTS D'ALCALDE.
Acte seguit, per part de la Sra. Alcaldessa es procedeix a donar coneixement a la
Corporació de les resolucions adoptades en matèria de nomenament de Tinents d'Alcalde,
per Decret 02.07.07.A.
De conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l'article 46.1 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, he nomenat Tinents
d'Alcaldes als Regidors següents:
1er. Tinent d'Alcalde: Narcís Martí i Burch.
2ón. Tinent d'Alcalde: Irene Mesas Martínez.
Als Tinents d'Alcalde, com a tals, els correspondrà substituir aquesta Alcaldia en la totalitat
de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, en el casos d'absència, malaltia o
impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions.

06 COMPOSICIÓ DE LA COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES:
Segons el que estableix l'art. 58.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, queda integrada pels regidors següents, amb la presidència de l’Alcaldessa:
1.- Narcís Martí Burch
2.- Irene Mesas Martínez
3.- Lourdes Guitart Romans
4.- Llorenç Huguet Gené
Aquesta Comissió actuarà d'acord amb l'article 127.2 del R.O.F.

07 NOMENAMENT DE REGIDOR-DIPOSITARI
S'acorda per majoria absoluta, amb el vot favorable dels regidors de CiU, negatiu dels
regidors de ALPV, i amb l’abstenció d’IPV-ESQUERRA-AM, designar al regidor Josep
Bosch Bardera Dipositari Municipal, persona que ha de fer-se càrrec de les funcions de
comptabilitat, tresoreria i recaptació d'aquest Ajuntament, qui trobant-se present, accepta el
càrrec.
Els membres de la Corporació es comprometen a respondre solidàriament del resultat de la
gestió del designat, eximint-lo així de la reglamentària fiança.
La duració d'aquesta designació subsistirà fins i tant no s'acordi altra cosa.

08 DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS I
NOMANAMENT DE PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS.
De conformitat a l’article 25 del Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, és dóna coneixement de les sol·licituds realitzades pels grups polítics,
Convergència i Unió, i Independents per Vilademuls-Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal; realitzades per la totalitat dels regidors adscrits, de la voluntat de constituirse en grups polítics i del nomenament dels portaveus dels grups: Narcís Martí Burch i Lourdes
Guitart Romans, respectivament.
I no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió essent dos
quarts de nou, de la que estenc aquesta acta que signen tots els assistents.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El secretari

