ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 22 de juny de 2015.
Inici 20,00 hores

Fi 20,20 hores

Assistents: Àlex Terés i Cordón, Alcalde
Jordi Ginabreda i Felip, regidor
Eva Alsina i Quer, regidora
Albert Piera i Sanchez, regidor
Jaume Ayats i Solà, regidor
Maria Àngels Pallàs Puigdomènech, regidora
Joaquim Ferrer Adroher, regidor
Secretari de la corporació
Lluís Boet Serra
_______________________________________________________________
El Sr. Alcalde dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió, passant-se tot
seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia corresponent.

1.- PROPOSTA ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DEL PLE

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i
celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari fixar la periodicitat de les
sessions ordinàries del Ple de la corporació, d’acord amb el que disposen els
articles 38.a) i 78.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el
Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de
municipis de més 20.000 habitants i en les diputacions provincials; cada dos
mesos, en els ajuntaments de municipis d’una població entre 5.001 i 20.000
habitants, i cada tres mesos en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000
habitants.
Per tot això exposat,
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, amb el vot informatiu dels
regidors de CiU, i amb el vot negatiu dels regidors de JpV-ERC-AM, acorda:
1r. Celebrar sessió ordinària el primer dilluns de cada tres mesos (julioloctubre-gener-abril), a les 20 hores. En cas que algun dia en què s’hagi de
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celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la
mateixa hora.
2n. Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació.

2.- PROPOSTA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i
celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari determinar la composició de la
comissió especial de comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència
obligatòria en tots els municipis, d’acord amb el que preveuen els articles
20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i
125 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat,
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, amb el vot informatiu dels
regidors de CiU, i amb el vot negatiu dels regidors de JpV-ERC-AM, acorda:
1r. Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que estarà
integrada pels membres següents:
-

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.

-

Vocals:
•
•

-

Dos membres representants del grup polític municipal CiU
Un membre representant de JpV-ERC-AM

Secretari de la corporació.

2n. Comunicar aquest acord als grups polítics municipals, per tal que designin
els seus representants a la comissió especial de comptes mitjançant un escrit
del portaveu adreçat a l’alcalde.

3.- PROPOSTA CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

2

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i
celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari establir l’estructura de la nova
corporació, així com els òrgans en els quals es basarà el seu funcionament.
Tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria en aquest municipi, es considera
necessària la creació de la Junta de Govern Local, a fi de dotar d’una major
celeritat i eficàcia l’actuació municipal.
Vist el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 48.1.b), 54 i 99.1 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i 52, 53 i 112.2 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat,
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, amb el vot informatiu dels
regidors de CiU, i amb el vot negatiu dels regidors de JpV-ERC-AM, acorda:
1r. Crear la Junta de Govern Local, que estarà integrada per l’alcalde i un
nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la
corporació, nomenats per l’alcalde.
2n. Establir que la Junta de Govern Local celebri sessió ordinària el segon i el
quart dilluns de cada mes, a les 19 hores. A causa de les vacances d’estiu i de
les festes de Nadal, la segona sessió d’agost i de desembre podrà celebrar-se
el primer dilluns del mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en
què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dilluns
hàbil, a la mateixa hora.
3r. Notificar aquest acord als membres de la Junta de Govern Local.

4.- PROPOSTA CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS

D’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde dóna compte al Ple de la constitució
dels següents grups polítics municipals, així com dels seus integrants i
portaveus:
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-

Grup polític municipal de CiU, integrat per Àlex Terés i Cordón, Jordi
Ginabreda i Felip, Eva Alsina Quer i Albert Piera i Sanchez. Actuarà com
a portaveu Jordi Ginabreda i Felip i com a portaveu suplent Eva Alsina i
Quer.

El Ple es dóna per assabentat de la constitució dels grups polítics municipals,
així com dels seus integrants i portaveus.

5.- PROPOSTA NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SÓN DE LA
COMPETÈNCIA DEL PLE

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i
celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari nomenar els representants de
la corporació en els òrgans col·legiats que són de la competència del Ple,
d’acord amb el que disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat,
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, amb el vot informatiu dels
regidors de CiU, i amb el vot negatiu dels regidors de JpV-ERC-AM, acorda:
a) Consell Escolar CEIP Sant Esteve de Guialbes: Àlex Terés i Cordón
b) Consell Escolar Llar Infants El Tractoret: Àlex Terés i Cordón
c) ADF Cinyana (Associació de Defensa Forestal): Jordi Ginabreda i Felip
d) CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient): Àlex Terés i
Cordón
e) Associació de Municipis de Catalunya: Àlex Terés i Cordón
f) LOCALRET: Eva Alsina i Quer
g) AMI (Associació de Municipis per la Independència): Jordi Ginabreda i
Felip

6.- PROPOSTA NOMENAMENT DEL TRESORER

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i
celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari nomenar el tresorer de la
corporació.
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L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de
treball de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional,
i la disposició transitòria primera del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual
es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, estableixen
que en les corporacions locals amb secretaries de classe tercera, la
responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i
recaptació pot ser atribuïda a un membre o a un funcionari de la corporació.
Vist el que disposa l’Ordre de 16 de juliol de 1963, del Ministeri de la
Governació, sobre el règim de dipositaries de fons no servides per funcionaris
pertanyents al cos nacional.
Per tot això exposat,
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, amb el vot informatiu dels
regidors de CiU, i amb el vot negatiu dels regidors de JpV-ERC-AM, acorda:
1r. Nomenar el regidor Sr. Jordi Ginabreda i Felip tresorer de l’Ajuntament de
Vilademuls.
2n. Rellevar-lo de l’obligació de prestar fiança i establir que la resta de regidors
seran responsables solidàriament del resultat de la gestió.
3r. Facultar-lo per a la gestió dels comptes bancaris de l’Ajuntament i autoritzar
per a la disposició de fons la seva signatura, la qual serà sempre necessària
juntament amb la de l’alcalde i la del secretari interventor.
3r. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que celebri.
4t. Notificar aquesta resolució a l’interessat.
7.- PROPOSTA ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIONS,
RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES
DE LA CORPORACIÓ.

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i
celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari establir el règim de
dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la
corporació, així com la dotació econòmica dels grups polítics municipals.
Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
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28 d'abril, i 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat,
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, amb el vot informatiu dels
regidors de CiU, i amb el vot negatiu dels regidors de JpV-ERC-AM, acorda:
1r. Establir que el Sr. Jordi Ginabreda i Felip, regidor de la corporació, exerceixi
el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 30 hores
setmanals i unes retribucions de 13.129,32 € anuals.
2n. El membre de la corporació esmentat serà donat d’alta en el règim general
de la Seguretat Social i percebran les seves retribucions en dotze pagues,
dotze corresponents a les mensualitats de l’any.
3r. Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació
parcial el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de
què formin part:
-

Per cada assistència a les sessions del Ple: 30,00 €.
Per cada assistència a les sessions de la Junta de Govern Local:
a) Alcalde: 300,00€
b) Tinents d’alcalde: 220,00€

4r. Establir a favor de tots els membres de la corporació el dret a ser
indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec,
prèvia acreditació documental d’aquestes.
5è. Deixar sense efecte la base 10.3 de les bases d’execució del pressupost:
Règim econòmic dels òrgans de govern.
6è. Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació.
7è. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis
de la corporació.
8.- PROPOSTA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i
celebrades el 24 de maig de 2015, es considera necessària la delegació de
determinades atribucions del Ple a la Junta de Govern Local, a fi de dotar d’una
major celeritat i eficàcia l’actuació municipal.
Vist el que disposen els articles 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local; 52.4 i 57 del Text refós de la Llei municipal i de
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règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 51
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat,
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, amb el vot informatiu dels
regidors de CiU, i amb el vot negatiu dels regidors de JpV-ERC-AM, acorda:
1r. Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions següents:
a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la
corporació en matèries de competència plenària.
b) La compareixença de la corporació en tot tipus de processos judicials
que se segueixin per o contra altres administracions o particulars.
c) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les
quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos
ordinaris del Pressupost, i la concertació d’operacions de tresoreria quan
l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15%
dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.
d) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas,
els 6.000.000 €, així com els contractes i les concessions plurianuals
quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de
menor durada 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.
e) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis en què el Ple sigui competent
per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin
previstos en el Pressupost.
f) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels
recursos ordinaris del Pressupost, així com les alienacions patrimonials
en els supòsits següents:
-

-

Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin
declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el
Pressupost.
Quan estant previstes en el Pressupost, superin els mateixos
percentatges indicats per a les adquisicions de béns.

g) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
h) La declaració de nul·litat dels actes de l’Ajuntament.
i) L’establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics.
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j) El reconeixement extrajudicial de crèdits.
k) La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi
la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
l) La declaració de les incompatibilitats del personal i l’autorització o
denegació de les sol·licituds sobre compatibilitats.
m) L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, així
com amb entitats i particulars, quan el seu import superi el 10% dels
recursos ordinaris del Pressupost.
n) L’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions.
o) L’ordre de demolició de les edificacions il·legals.
3r. Notificar aquest acord als òrgans delegats.
4t. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis
de la corporació.

9.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE L’ÒRGAN DE VICEALCALDE
Es proposa al Ple la creació de l’òrgan unipersonal de Vicealcalde, amb les
atribucions que delegui l’alcaldia.
El nomenament com a Vicealcalde requerirà, per a ser eficaç, la seva
acceptació. El nomenament s’entendrà acceptat tàcitament si en el termini de
cinc dies hàbils comptats des de la notificació del nomenament no es presenta
davant de l’Alcaldia la renúncia expressa al nomenament.
Es perd la condició de Vicealcalde per renúncia expressa, per cessament
disposat per l’Alcaldia i per pèrdua de la condició de regidor.
De conformitat als articles 47, 48, 49, 53 i 56 del Decret legislació 2/2003, de 28
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, amb el vot informatiu dels
regidors de CiU, i amb el vot negatiu dels regidors de JpV-ERC-AM, acorda:
Primer.- Crear l’òrgan unipersonal de Vicealcalde, amb les atribucions que
delegui l’alcaldia.
Segon.- El Vicealcalde no tindrà la condició de Tinent d’alcaldia.

10.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA
DE NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE.
L’Alcalde dóna compte del Decret d’Alcaldia 15.06.15.C, de nomenaments de
Tinents d’Alcalde,

Decret de l'Alcaldia 15.06.15.C
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Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i
celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari que aquesta Alcaldia nomeni
els tinents d’alcalde, ja que són òrgans d’existència obligatòria en tots els
ajuntaments.
Vist el que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 53.2 i 55 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, i 46 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:
1r. Nomenar tinents d’alcalde els regidors membres de la Junta de Govern
Local que tot seguit es relacionen:
-

Primer tinent d’alcalde: Sra. Eva Alsina i Quer
Segon tinent d’alcalde: Sr. Albert Piera i Sanchez

2n. Notificar aquesta resolució als regidors nomenats.
3r. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler
d’anuncis de la corporació.
4t. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit i vint minuts del vespre,
el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la Corporació,
n’estenc la present acta.
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