ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 29 DE JUNY DE 2011.

PER

A Gandesa, sent dos quarts i mig de deu del vespre del dia 29 de juny de
2011, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa,
sota la presidència de l’Alcalde,
Sr. Carles Luz Muñoz, els Regidors
Municipals que es relacionen a continuació, convocats prèviament per
l’Alcaldia, a fi de celebrar sessió plenària de caràcter extraordinari:
-Sr. Jaume Solé Altadill.
-Sra. Maria Teresa Aubà Bases.
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sra. Glòria Ruana Pegueroles.
-Sra. Ana Maria Sicart Tarragó.
-Sr. Miquel Aubà Fleix.
-Sr. Ramon Lluís Vidal.
-Sr. Joan Taulats Soler.
-Sra. Raquel Mulet Moreno.
-Sra. Montserrat Mateu Amades.
Assisteix a l’acte la Sra. Iolanda Sas Laudo,
l’Ajuntament.

Secretària-Interventora de

El Sr. Alcalde,
desprès de comprovar l’existència del quòrum necessari,
disposa el començament de la sessió, amb el tractament dels assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
Va exposar el Sr. Alcalde que l’objecte de la sessió plenària era donar
compliment entre d’altres, al que disposa l’article 38 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, el qual estableix que dins dels
trenta dies següents al de la sessió constitutiva de la nova Corporació
Municipal, l’Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de
la Corporació Municipal que siguin necessàries a fi de resoldre sobre els
següents punts:
-Periodicitat de les sessions plenàries.
-Creació i composició de les comissions informatives permanents.
-Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que
siguin competència del Ple.
-Coneixement de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenament de
Tinents d’Alcalde, Junta de Govern Local si ha d’existir, presidents de les
comissions informatives així com de les delegacions que l’Alcaldia consideri
oportú conferir.
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De conformitat amb el que determinen els articles 110 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, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, abans esmentat i disposicions concordants, es transcriuen a
continuació els acords plenaris adoptats:
Assumptes de caràcter general:
1)

Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió constitutiva de la
Corporació Municipal, celebrada en data 11 de juny de 2011.

Feta avinent l’acta de la sessió constitutiva de la Corporació Municipal,
celebrada en data 11 de juny de 2011;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió constitutiva de la Corporació Municipal celebrada
en data 11 de juny de 2011, sense esmenes de cap tipus.
Assumptes d’organització i funcionament de la nova Corporació
Municipal:
2)

Proposta de l’Alcaldia sobre la periodicitat de les sessions
plenàries.

Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde al Ple de la Corporació Municipal sobre
la periodicitat de les sessions plenàries en el sentit de celebrar sessió plenària
de caràcter ordinari un cop al mes, preferiblement el darrer dijous del mes que
correspongui i sessió extraordinària quan ho requereixin les necessitats
sobrevingudes i urgents d’assumptes a tractar que siguin competència del Ple;
Vist l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de Règim Local;

Reguladora de les Bases

En ús de la potestat d’autoorganització conferida per l’article 4.1ª) del text legal
abans esmentat;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Celebrar sessió plenària de caràcter ordinari un cop al mes,
preferiblement el darrer dijous del mes que correspongui.
SEGON: Celebrar sessió plenària de caràcter extraordinari quan ho resolgui
l’Alcalde-President o bé ho sol·liciti la quarta part, almenys, del nombre legal
de membres de la Corporació Municipal, en aquest cas, amb el límit establert
al precepte legal abans esmentat.
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3)

Proposta de l’Alcaldia sobre manteniment i composició de la
Junta de Govern Local.

Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde al Ple de la Corporació Municipal
respecte el manteniment de la Junta de Govern Local com a òrgan de govern
municipal necessari i tradicional, constituïda per l’Alcalde i els tres Tinents
d’Alcalde, amb les competències d’assistència a l’Alcalde, les que aquest li
delegui i les que li siguin legalment conferides;
Fet avinent tanmateix l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 20.1b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local;
Atès que el municipi de Gandesa, tot i no comptar amb 5.000 habitants ni
disposar de reglament orgànic, ha tingut fins ara i des de fa més de cinquanta
anys la Junta de Govern Local, abans Comissió de Govern i antigament,
Comissió Permanent, constituint un òrgan de govern que tradicionalment ha
format part de l’organització municipal perquè així ho ha determinat el Ple de la
Corporació Municipal en diferents legislatures
En ús de la potestat d’autoorganització conferida per l’article 4.1ª) i amb el
quòrum exigit per l’article 47.2 , ambdós de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, abans
esmentada;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Mantenir la Junta de Govern Local com a òrgan de govern municipal
necessari i tradicional.
SEGON: Determinar que la Junta de Govern Local estarà constituïda per
l’Alcalde i els tres Tinents d’Alcalde designats per l’Alcaldia.
TERCER: Determinar tanmateix que les competències de la Junta de Govern
Local seran per una part, les d’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves
atribucions, i per altra, les competències que aquest li pugui delegar més les
que confereixi la llei.
4)

Proposta de l’Alcaldia sobre nomenament de representants de la
Corporació Municipal en òrgans col·legiats que són competència
del Ple.

Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde al Ple de la Corporació Municipal sobre
el nomenament de representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats que són
competència del Ple, a fi de donar compliment al que estableix l’article 38c) del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, en els termes
següents:
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-Representant municipal en l’Escola "Puig Cavaller": La Regidora Sra. Maite Aubà
Bases.
-Representant municipal en l'Institut d'Ensenyament Secundari
Regidora Sra. Ana Maria Sicart Tarragó.

"Terra Alta":

La

-Representant municipal en l'Escola de Capacitació Agrària: El Regidor Sr. Pere Royo
Pedrola.
-Representant Municipal en el Consorci de Televisió Local Terres de l’Ebre: l’Alcalde,
Sr. Carles Luz Muñoz.
-Representants Municipals en el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre:
la Regidora Municipal Sra. Ana Maria Sicart Tarragó com a titular i la Regidora Sra.
Maite Aubà Bases, com a suplent.
-Representants Municipals en el Consorci d’Iniciatives Terra Alta:
el Regidor Sr.
Jaume Solé Altadill com a titular i la Regidora Sra. Maite Aubà Bases, com a suplent.
-Representant Municipal en el Consell Rector del Grup SAGESSA: L’Alcalde, Sr.
Carles Luz Muñoz com a titular i la Regidora Sra. Maite Aubà Bases com a suplent.
-Representant Municipal en la Comissió de Medi Ambient, de Sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre: el Regidor Sr. Pere Royo Pedrola.
-Representant Municipal en el Comitè de Creu Roja Gandesa-Móra d’Ebre-Ascó: La
Regidora Sra. Glòria Ruana Pegueroles.
-Representant Municipal en el Consorci per a la gestió dels residus municipals de les
comarques de la Ribera d’Ebre, Priorat i Terra Alta: el Regidor Sr. Pere Royo
Pedrola.
-Representant Municipal en el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiqes:
La Regidora Sra. Ana Maria Sicart Tarragó com a titular i el Regidor Sr. Jaume Solé
Altadill com a suplent.
-Representant Municipal en la Comissió de Participació del Centre de la Residència
d’Avis de Gandesa: La Regidora Sra. Glòria Ruana Pegueroles.

El Regidor Sr. Miquel Aubà Fleix, del Grup Municipal APG-FIC, manifesta que
el seu grup s’abstindrà d’aprovar la proposta perquè al Ple de data 28 de juny
de 2007 els Regidors del Grup Municipal CiU es van abstenir en aquest mateix
assumpte per considerar que sent la segona força política majoritària havien
de ser designats com a representants de l’Ajuntament en algun òrgan col·legiat.
El Sr. Aubà diu que entén que l’Alcalde proposi a persones de la seva
confiança per a representar l’Ajuntament en òrgans col·legiats que són
competència del Ple però el que va dir al seu dia el Grup Municipal CiU, per
boca del seu representant Sr. Pere Royo Pedrola avui és aplicable al Grup
APG-FIC i que per això s’abstindria.
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Per altra part, el Regidor Sr. Miquel Aubà va exposar que a la proposta
mancava designar un representant de l’Ajuntament en el Consell de
Participació de la Llar d’Infants de Gandesa.
El Sr. Alcalde va dir que ja es consideraria per més endavant.
Sotmesa a votació la proposta del Sr. Alcalde-President;
L’AJUNTAMENT PLE,
FIC:

ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal APG-

PRIMER: Nomenar representants de l’Ajuntament en els òrgans col·legiats
que tot seguit es relacionen als Regidors Municipals que s’esmenten:
-Representant municipal en l’Escola "Puig Cavaller": La Regidora Sra. Maite
Aubà Bases.
-Representant municipal en l'Institut d'Ensenyament Secundari "Terra Alta": La
Regidora Sra. Ana Maria Sicart Tarragó.
-Representant municipal en l'Escola de Capacitació Agrària: El Regidor Sr.
Pere Royo Pedrola.
-Representant Municipal en el Consorci de Televisió Local Terres de l’Ebre:
l’Alcalde, Sr. Carles Luz Muñoz.
-Representants Municipals en el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla
de l’Ebre: la Regidora Municipal Sra. Ana Maria Sicart Tarragó com a titular i
la Regidora Sra. Maite Aubà Bases, com a suplent.
-Representants Municipals en el Consorci d’Iniciatives Terra Alta: el Regidor
Sr. Jaume Solé Altadill com a titular i la Regidora Sra. Maite Aubà Bases, com
a suplent.
-Representant Municipal en el Consell Rector del Grup SAGESSA: L’Alcalde,
Sr. Carles Luz Muñoz com a titular i la Regidora Sra. Maite Aubà Bases com a
suplent.
-Representant Municipal en la Comissió de Medi Ambient, de Sostenibilitat de
les Terres de l’Ebre: el Regidor Sr. Pere Royo Pedrola.
-Representant Municipal en el Comitè de Creu Roja Gandesa-Móra d’EbreAscó: La Regidora Sra. Glòria Ruana Pegueroles.
-Representant Municipal en el Consorci per a la gestió dels residus municipals
de les comarques de la Ribera d’Ebre, Priorat i Terra Alta: el Regidor Sr. Pere
Royo Pedrola.
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-Representant Municipal en el Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiqes: La Regidora Sra. Ana Maria Sicart Tarragó com a titular i el
Regidor Sr. Jaume Solé Altadill com a suplent.
-Representant Municipal en la Comissió de Participació del Centre de la
Residència d’Avis de Gandesa: La Regidora Sra. Glòria Ruana Pegueroles.
SEGON:
Donar trasllats als òrgans col·legiats abans esmentats dels
nomenaments acordats.
5)
Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de
nomenaments de Tinents d’Alcalde, membres de la Junta de Govern
Local, i de delegacions conferides en favor de Regidors Municipals i del
Ple de la Corporació Municipal.
Atenent a les instruccions facilitades pel Sr. Alcalde, es va donar compte per
Secretaria de les Resolucions dictades per l’Alcaldia en les matèries
esmentades, a fi de donar compliment al que estableix l’article 38d) del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, en els termes
següents:
1) Resolució de l’Alcaldia en matèria de nomenament de Tinents d’Alcalde,
membres de la Junta de Govern Local, si ha d’existir:
“El proppassat 11 de juny de 2011 es va constituir la nova Corporació Municipal i es va
proclamar l’Alcalde-President, seguint el procediment establert per la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
L'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
determina que els Tinents d'Alcalde substitueixen l'Alcalde, per ordre del seu
nomenament, en els casos de vacant, absència o infermetat de l’Alcalde.
El mateix precepte determina que l'Alcalde designa i revoca lliurement els tinents
d'alcalde entre els membres de la Junta de Govern Local, i quan no n'hi ha, entre els
regidors municipals.
L'article 21.2 de la llei esmentada,
Tinents d'Alcalde.

confereix a l'Alcalde l’atribució de nomenar els

L'article 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, determina que els
nomenaments i cessaments dels Tinents d'Alcalde s'efectuaran mitjançant Resolució
de l'Alcaldia, de la qual se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri,
es notificarà personalment als designats i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.
Per altra part, el mateix precepte estableix que en els municipis amb Junta de Govern
Local, el nombre de Tinents d’Alcalde no pot excedir del nombre de membres
d’aquella. En el casos en què no existeixi Junta de Govern Local, el nombre de
Tinents d'Alcalde no pot excedir del terç del nombre legal de membres de la
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Corporació, sense tenir en compte els decimals que resultin de dividir entre tres el
nombre total de Regidors;
Considerant que momentàniament encara no està constituïda la Junta de Govern
Local, si bé en cas que l’Ajuntament aprovi la seva creació, la Junta de Govern
Local s’integrarà per l’Alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre
legal de membres de la Corporació Municipal, és a dir, com a màxim tres;
Atès que per altra part, el nombre màxim de Tinents d’Alcalde que puc nomenar
també és de tres, equivalent al terç del nombre legal de membres de la Corporació
Municipal, i que aquests també s’hauran d’integrar en la Junta de Govern Local, en
cas que existeixi;
En ús de les atribucions legalment conferides;
RESOLC:
PRIMER:
Designar Tinents d'Alcalde els Regidors Municipals que tot seguit
s'esmenten, per ordre de nomenament:
1er. Tinent d’Alcalde: Sra. Ana Maria Sicart Tarragó.
2ón. Tinent d’Alcalde: Sr. Jaume Solé Altadill.
3er. Tinent d’Alcalde: Sra. Maite Aubà Bases.
SEGON: Determinar que els Tinents d’Alcalde abans esmentats integraran i seran
membres de la Junta de Govern Local, en el supòsit que l’Ajuntament Ple aprovi la
seva creació.
TERCER: Notificar la present resolució als designats amb indicació de la reserva
prevista a l’article 114 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, donar-ne compte al Ple
de la Corporació Municipal i publicar-ne un extracte al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
Ho mana i signa L'ALCALDE-PRESIDENT, a Gandesa, a vint de juny de dos mil onze.”

2) Resolució de l’Alcaldia en matèria de delegació de competències en
favor de Regidors Municipals.
“L'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
determina que l'Alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, a excepció de
les específicament determinades al mateix precepte.
Per altra part, l'article 43.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
determina que l'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els
membres de la Junta de Govern i en els Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les
delegacions especials que pot efectuar en favor d'altres Regidors Municipals.
Considerant que pel bon funcionament dels serveis municipals és convenient efectuar
delegacions especials de determinades atribucions de l'Alcaldia en favor dels Regidors
Municipals;
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RESOLC:
PRIMER:
Delegar en favor dels Regidors Municipals que tot seguit s'esmenten la
direcció, gestió i coordinació dels serveis que a continuació es relacionen, excloent
expressament la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers:
1. Sra. Ana Maria Sicart Tarragó :
-Urbanisme.
-Obres i serveis municipals.
-Brigada Municipal.
-Promoció econòmica.
2. Sr. Jaume Solé Altadill:
-Hisenda.
-Personal.
-Indústria i empresa.
3. Sra. Maite Aubà Bases:
-Cultura i tradicions.
-Ensenyament.
-Sanitat.
-Turisme.
-Atenció a la Dona.
-Servei de Vigilància.
-Circulació viària.
4. Sr. Pere Royo Pedrola:
-Agricultura.
-Camins.
-Medi ambient.
-Cementiri.
5. Sra. Glòria Ruana Pegueroles:
-Persones i serveis socials.
-Benestar social.
-Gent gran.
-Joventut.

SEGON: Que la present resolució es notifiqui als interessants amb indicació de la
reserva prevista a l’article 114.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, es publiqui al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i se'n doni compte al Ple de la Corporació
Municipal.
Ho mana i signa L'ALCALDE-PRESIDENT, a Gandesa, a vint de juny de dos mil onze.”
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3) Resolució de l’Alcaldia en matèria de delegació de competències en
favor del Ple de la Corporació Municipal.
“L'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
determina les atribucions que té conferides l'Alcaldia-Presidència, entre les quals,
segons l’apartat q) del precepte legal esmentat, està l’atorgament de les llicències,
tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern
Local.
L'apartat 3er. del mateix article, determina que l'Alcalde pot delegar l'exercici de les
seves atribucions, a excepció de les enumerades al mateix precepte. Entre les
matèries excloses de delegació no està la referida a l’atorgament de llicències.
Atès que pel bon funcionament dels serveis municipals considero convenient delegar
la matèria esmentada en favor del Ple de la Corporació Municipal;
En ús de les atribucions legalment conferides,
RESOLC:
PRIMER: Delegar en favor del Ple de la Corporació Municipal les següents
atribucions:
1 i única: L'atorgament de les llicències municipals.
SEGON: Que de la present resolució se'n doni compte al Ple de la Corporació
Municipal en la propera sessió que celebri per a l’acceptació expressa en el seu cas,
de la delegació conferida.
TERCER: Que la present delegació, un cop acceptada, es publiqui al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona.
Ho mana i signa L'ALCALDE-PRESIDENT, a Gandesa, a vint-i-set de juny de dos mil
onze.”

La Secretària de la Corporació va informar que les resolucions de nomenament
de Tinents d’Alcalde i de delegació de competències en favor de Regidors
Municipals, respectivament, ja s’havien notificat als interessats i que en
ambdós casos s’entenien acceptats tàcitament els nomenaments i les
delegacions efectuades, d’acord amb el que disposava l’article 114.1 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre. Pel que fa A la delegació efectuada
en favor del Ple de la Corporació Municipal, mancava l’acceptació expressa
per part d’aquest òrgan.
L’Ajuntament Ple va donar-se per assabentat.
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6) Proposta de l’Alcaldia sobre nomenament de Tresorer Municipal.
Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde al Ple de la Corporació Municipal en el
sentit de designar Tresorera de la Corporació Municipal a la Regidora Sra. Ma.
Teresa Aubà Bases i alhora, rellevar-la de l’obligació de constituir garantia,
assumint solidàriament la responsabilitat de la seva gestió;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos l’article 18.4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, la Disposició Transitòria Sèptima de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic del Treballador Públic i l’Ordre
Ministerial de 16 de juliol de 1963;
Sotmesa a votació la proposta del Sr. Alcalde;
El Regidor Sr. Ramon Lluís Vidal, del Grup Municipal APG-FIC, manifesta que
el seu grup s’abstindrà en la votació de la proposta perquè al llarg dels anys el
Grup Municipal CiU sempre s’ha abstingut en aquesta mateixa matèria i no ha
donat mai suport al tresorer designat i creu que ara el seu Grup també s’ha
d’abstenir per seguir en la mateixa línia, tot i que això no vol dir que tingui res
personal contra la regidora proposada.
En ús de la potestat d’autoorganització conferida per l’article 4.1ª) i amb el
quòrum exigit per l’article 47.2 , ambdós de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, abans
esmentada;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal APG-FIC:
PRIMER: Designar Tresorera de la Corporació Municipal a la Regidora Sra.
Ma. Teresa Aubà Bases.
SEGON:
Rellevar-la de l’obligació de constituir garantia,
solidàriament la responsabilitat de la seva gestió.

assumint

TERCER: Determinar que els documents de disposició de fons dels comptes
corrents que té l’Ajuntament formalitzats en les diferents entitats financeres,
aniran signats conjuntament per les persones i càrrecs següents:
-Ordenador de pagaments: L’Alcalde, Sr. Carles Luz Muñoz.
-Tresorera: La Regidora Municipal Sra. Ma. Teresa Aubà Bases.
-Secretari-Interventor: La funcionària Municipal Sra. Yolanda Sas Laudo.
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La Regidora Sra. Ma. Teresa Aubà Bases accepta en aquest mateix acte la
designació del càrrec de Tresorera.
7) Proposta de l’Alcaldia sobre composició i funcionament de la
Comissió Especial de Comptes.
Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde al Ple de la Corporació Municipal en el
sentit que la Comissió Especial de Comptes s’integri per un representant de
cada grup polític municipal, sent representant del Grup Municipal CiU el
Regidor Sr. Jaume Solé Altadill i aplicant-se per al funcionament de la
Comissió, el sistema de vot ponderat;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vistos els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, 125 i 127 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals,
58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i disposicions
concordants;
Sotmesa a votació la proposta del Sr. Alcalde i d’acord amb la designació de
representants efectuada per la resta de Grups Municipals;
En ús de la potestat d’autoorganització conferida per l’article 4.1ª) del text legal
abans esmentat;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Determinar que la Comissió Especial de Comptes s’integrarà per un
representant de cada grup polític municipal,
aplicant-se per al seu
funcionament, el sistema de vot ponderat.
SEGON: Determinar que la Comissió Especial de Comptes estarà composta
de la forma següent:
-President: L’Alcalde, Sr. Carles Luz Muñoz.
Vocals:
-Sr. Jaume Solé Altadill, representant del Grup Municipal CiU.
-Sra. Ana Maria Sicart Tarragó, representant del Grup Municipal del Partit
Popular.
-Sr. Ramon Lluís Vidal, representant del Grup Municipal APG-FIC.
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8) Proposta de l’Alcaldia sobre composició i funcionament de la Mesa
de Contractació.
Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde al Ple de la Corporació Municipal sobre
la composició de la Mesa de Contractació, en el sentit de respectar al principi
de representació dels diferents grups polítics municipals, sent president de la
Mesa l’Alcalde i representant del Grup Municipal CiU el Regidor Sr. Pere Royo
Pedrola;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vist l’article 295 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic, 125 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i
disposicions concordants;
Sotmesa a votació la proposta del Sr. Alcalde i d’acord amb la designació de
representants efectuada per la resta de Grups Municipals;
En ús de la potestat d’autoorganització conferida per l’article 4.1ª) del text legal
abans esmentat;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Determinar que la Mesa de Contractació estarà composta de la
forma següent:
-President: l’Alcalde, Sr. Carles Luz Muñoz.
-Vocals:
-Sr. Pere Royo Pedrola, representant del Grup Municipal CiU.
-Sra. Ana Maria Sicart Tarragó, representant del Grup Municipal del Partit
Popular.
-Sr. Miquel Aubà Fleix, representant del Grup Municipal del Partit APG-FIC.
-Sr. Lluís Avinyó Falcó, Tècnic Municipal
-Secretari: La de la Corporació Municipal.
SEGON:
Determinar tanmateix que el funcionament de la Mesa de
Contractació s’ajustarà al d’una Comissió Informativa.
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9) Determinació de les retribucions a percebre l’Alcaldia-Presidència i
Regidors Municipals per dedicació parcial al seu càrrec.
Feta avinent la proposta de la 1a. Tinent d’Alcalde Sra. Ana Maria Sicart
Tarragó en relació a les retribucions a percebre l’Alcalde-President per
dedicació parcial al càrrec amb efectes de l’1 de juliol de 2011, que serien les
següents:
-Retribució de l’Alcaldia: 1.163,91€ mensuals bruts (950,00€ mensuals nets),
per catorze pagues a l’any, a actualitzar anualment amb un percentatge
equivalent a l’IPC, amb afiliació al Règim General de la Seguretat Social a
jornada parcial (cost aproximat SS 450,18€), amb un cost global mensual
aproximat de 1.614,09€;
Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vist l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local;
Sotmesa a votació la proposta de la 1a. Tinent d’Alcalde;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Determinar que el Sr. Carles Luz Muñoz, Alcalde-President de
l’Ajuntament, desenvoluparà el seu càrrec amb dedicació parcial, percebent
amb efectes de l’1 de juliol de 2011 una retribució mensual de 1.163,91€ bruts
(950,00€ nets), per 14 pagues a l’any, a actualitzar cada any amb un
percentatge equivalent a l’IPC, afiliació al Règim General de la Seguretat
Social a jornada parcial, des de la mateixa data d’1.07.2011, assumint la
Corporació Municipal la quota empresarial corresponent.
SEGON: Fer públic el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
10) Determinació de les indemnitzacions a percebre els membres de la
Corporació Municipal que no desenvolupin llur càrrec ni amb
dedicació parcial ni exclusiva.
Feta avinent la proposta del Sr. Alcalde al Ple de la Corporació Municipal sobre
les indemnitzacions a percebre els membres de la Corporació Municipal que no
desenvolupin llur càrrec ni amb dedicació parcial ni exclusiva, en el sentit
següent:
Indemnitzacions a percebre els Regidors Municipals per despeses ocasionades amb
motiu de l'exercici de llur càrrecs:
-Per sortides del municipi de fins a 4 h. de durada: 30,00€
-Per sortides del municipi de més de 4 h. de durada: 60,00€.
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Despeses desplaçaments membres de la Corporació Municipal:
-Quilometratge realitzat amb vehicle particular per la gestió d'assumptes municipals:
0,25€/Km, apart dietes i despeses d'autopista i de pàrquing.
Indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats:
Els membres de la Corporació Municipal que no tinguin ni dedicació parcial ni
exclusiva percebran les indemnitzacions que tot seguit es relacionen per assistència a
les sessions dels òrgans col·legiats que així mateix s'esmenten:
a) Per assistència a les sessions plenàries:
b) Per assistència a les sessions de la Junta
de Govern Local:
c) Per assistència a les sessions de la Mesa
de Contractació:
d)Per assistència a la Comissió Especial
de Comptes:

30,00€
30,00€
30,00€ mig dia.
50,00€ dia sencer.
30,00€

Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
Vist l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local;
Sotmesa a votació la proposta del Sr. Alcalde;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Determinar que les indemnitzacions que percebran els membres de
la Corporació Municipal que no desenvolupin llur càrrec ni amb dedicació
parcial ni exclusiva, seran les següents:
Indemnitzacions a percebre els Regidors Municipals per despeses ocasionades
amb motiu de l'exercici de llur càrrecs:
-Per sortides del municipi de fins a 4 h. de durada: 30,00€
-Per sortides del municipi de més de 4 h. de durada: 60,00€.
Despeses desplaçaments membres de la Corporació Municipal:
-Quilometratge realitzat amb vehicle particular per la gestió d'assumptes
municipals: 0,25€/Km, apart dietes i despeses d'autopista i de pàrquing.
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Indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats:
Els membres de la Corporació Municipal que no tinguin ni dedicació parcial ni
exclusiva percebran les indemnitzacions que tot seguit es relacionen per
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que així mateix s'esmenten:
a) Per assistència a les sessions plenàries:
b) Per assistència a les sessions de la Junta
de Govern Local:
c) Per assistència a les sessions de la Mesa
de Contractació:
d) Per assistència a la Comissió Especial
de Comptes:

30,00€
30,00€
30,00€ mig dia.
50,00€ dia sencer.
30,00€

SEGON: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
11) Acceptació si s’escau, de la delegació de competències de
l’Alcaldia-Presidència en favor del Ple de la Corporació Municipal.
Feta avinent la Resolució de l’Alcaldia de data 27 de juny de 2011, sobre
delegació en favor del Ple de la Corporació Municipal de l’atribució
d’atorgament de les llicències municipals, la qual es transcriu a continuació:
“Resolució de l’Alcaldia:
L'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
determina les atribucions que té conferides l'Alcaldia-Presidència, entre les quals,
segons l’apartat q) del precepte legal esmentat, està l’atorgament de les llicències,
tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern
Local.
L'apartat 3er. del mateix article, determina que l'Alcalde pot delegar l'exercici de les
seves atribucions, a excepció de les enumerades al mateix precepte. Entre les
matèries excloses de delegació no està la referida a l’atorgament de llicències.
Atès que pel bon funcionament dels serveis municipals considero convenient delegar
la matèria esmentada en favor del Ple de la Corporació Municipal;
En ús de les atribucions legalment conferides,
RESOLC:
PRIMER: Delegar en favor del Ple de la Corporació Municipal les següents
atribucions:
1 i única: L'atorgament de les llicències municipals.
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SEGON: Que de la present resolució se'n doni compte al Ple de la Corporació
Municipal en la propera sessió que celebri per a l’acceptació expressa en el seu cas,
de la delegació conferida.
TERCER: Que la present delegació, un cop acceptada, es publiqui al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona.
Ho mana i signa L'ALCALDE-PRESIDENT, a Gandesa, a vint-i-set de juny de dos mil
onze.

Fet avinent l’informe emès al respecte per Secretaria-Intervenció;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT i en tot cas, amb el
quòrum exigit a l’article 47.2h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local;
PRIMER:
Acceptar
la delegació de l’Alcaldia en favor del Ple de la
Corporació Municipal, de l’atribució d’atorgament de les llicències municipals,
conferida per Resolució de data 27 de juny de 2011.
SEGON: Determinar que la delegació tindrà efectes a partir del dia 29 de juny
de 2011, data en què el Ple l’ha acceptat de forma expressa.
TERCER: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a tres quarts d’onze del vespre de la data al
començament assenyalada, agraint a tots els assistents la seva presència a
l’acte.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint-i-nou de juny de dos mil onze.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Carles Luz Muñoz.
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LA SECRETÀRIA,
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