ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 28 DE JUNY DE 2007.

PER

A Gandesa, sent les vuit del vespre del dia 28 de juny de 2007, es reuneixen
a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sota la presidència
del Sr. Alcalde, en Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals que tot seguit
es relacionen,
convocats prèviament per l'Alcaldia, a fi de celebrar sessió
plenària de caràcter extraordinari.
-Sra. Inés Piqué Gabriel.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sr. Mateu Aubà Galano.
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sr. Carles Llarch Amposta.
-Sr. Jesús Fermín Andrés Molins.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde.
-Sra. Joana Jornet Tomàs.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, Sra.
Iolanda Sas Laudo.
El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari, va
disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a l'ordre
del dia.
L’objecte de la sessió és donar compliment al que estableix l’article 38 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el qual determina que dins dels
trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió
o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació Municipal que resultin
necessàries, a fi de resoldre sobre la periodicitat de les sessions plenàries,
creació i composició de Comissions informatives,
nomenaments
de
representants de la Corporació en òrgans col·legiats i donar compte de les
resolucions de l’Alcaldia sobre nomenament de Tinents d’Alcalde i de
delegacions conferides.
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, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i concordants, es transcriuen a continuació els
acords plenaris adoptats.
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Assumptes de caràcter general:
1) Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió constitutiva de la
Corporació Municipal, celebrada en data 16 de juny de 2007.
Feta avinent l’acta de la sessió constitutiva de la Corporació Municipal,
celebrada en data 16 de juny de 2007;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió de referència,

sense esmenes de cap tipus.

2) Proposta de l’Alcaldia sobre periodicitat de les sessions plenàries.
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia al Ple de la Corporació Municipal sobre la
periodicitat de les sessions plenàries, la qual es transcriu íntegre a
continuació:
“L'article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, determina que en els Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants,
el Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada tres mesos en els.
Així mateix, el Ple celebra sessió extraordinària quan ho decideix el President o
bé ho sol·licita la quarta part almenys, del nombre legal de membres de la
Corporació, sense que cap regidor en pugui sol·licitar més de tres a l'any.
A la darrera legislatura, l'Ajuntament Ple celebrava sessió ordinària cada tres
mesos i efectuava sessió extraordinària quan ho requeria la resolució dels
assumptes que eren competència del Ple, de forma que aquest es convocava
de forma freqüent, i en general, com a molt tard, cada mes i mig s'efectuava
una sessió, ja fos de caràcter ordinari o extraordinari.
Considerant les necessitats que presenta actualment l'Ajuntament i les
competències que té atribuïdes, proposo al Ple de la Corporació Municipal
l'adopció del següent acord:
-Celebrar sessió plenària de caràcter ordinari un cop cada mes, fixant-se el
primer dijous del mes que correspongui.
En cas que el dia assenyalat coincidís amb un festiu o amb un període
vacacional, la sessió es celebraria el pròxim dijous que fos laborable i no inclòs
en període vacacional.
Per altra part,
se celebraria igualment sessió extraordinària quan ho
requerissin les necessitats sobrevingudes i urgents dels assumptes a tractar i
resoldre que fossin competència del Ple de la Corporació Municipal.
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No obstant això, l'Ajuntament Ple, acordarà allò que consideri convenient.”
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Celebrar sessió plenària de caràcter ordinari un cop al mes,
el
primer dijous del mes que correspongui, establint que l’hora d’inici de la sessió
es fixarà en funció del nombre de punts inclosos a l’ordre del dia.
SEGON: Determinar que si el dia assenyalat coincideix amb un festiu o amb
un període vacacional, la sessió es celebrarà el dijous següent no laborable,
no inclòs en període vacacional.
3) 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 de l’Alcaldia-Presidència al Ple de la Corporació
Municipal, sobre nomenament de representants de la Corporació Municipal en
òrgans col·legiats que són competència del Ple, la qual es transcriu íntegra a
continuació:
“Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l'article 38c) del Reial
Decret 2568/86, de 28 de novembre, sobre nomenament de representants de la
Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple, aquesta
Alcaldia proposa els següents nomenaments:
-Representant municipal en el Centre d'Ensenyança Infantil i Primària "Puig
Cavaller": El Regidor Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Representant municipal en l'Institut d'Ensenyament Secundari i d'Idiomes
"Terra Alta": El Regidor Sr. Jesús Fermin Andrés Molins.
-Representant municipal en l'Escola de Capacitació Agrària: El Regidor Sr.
Manel Vidal Salvadó.
-Representant Municipal en el Consorci públic per la gestió de la Tv pública
local: el Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde.
-Representants Municipals en el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla
de l’Ebre: L’Alcalde i el Regidor Sr. Jesús Fermín Andrés Molins.
-Representants Municipals en el Consorci d’Iniciatives Terra Alta: la Regidor
Municipal Sra. Inés Piqué Gabriel, com a titular i el Regidor Jesús Fermin
Andres Molins, com a suplent.
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-Representant Municipal en el Consell Rector del Grup SAGESSA: L’Alcalde.
-Representant Municipal en la Comissió de Medi Ambient, de Sostenibilitat de
les Terres de l’Ebre: el Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde.
No obstant això, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri convenient.”

El Regidor Municipal Sr. Pere Royo Pedrola, del Grup Municipal CiU, va dir
que sent el seu grup la segona força política majoritària, haurien de ser
designats com a representants de l’Ajuntament en algun òrgan col·legiat.
Efectuades les oportunes deliberacions;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU i del
Grup Municipal del Partit Popular:
PRIMER: Designar els Regidors Municipals que tot seguit s’esmenten,
representants de l’Ajuntament en els següents òrgans col·legiats:
-El Regidor Sr. Ramón Lluís Vidal,
Primària “Puig Cavaller”.

en el Centre d’Ensenyança Infantil i

-El Regidor Sr. Jesús Fermin Andrés Molins,
Secundari i d’Idiomes “Terra Alta”.

en l’Institut d’Ensenyament

-El Regidor Sr. Manel Vidal Salvadó, en l’Escola de Capacitació Agrària.
-El Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde, en el Consorci públic per a la gestió
de la TV pública local.
-El Regidor Sr. Jesús Fermín Andrés Molins, en el Consorci Memorial dels
Espais de la Batalla de l’Ebre.
-Els Regidors Srs. Inés Píqué Gabriel i Jesús Fermín Andrés Molins (titular i
suplent, respectivament), en el Consorci d’Iniciatives Terra Alta.
-L’Alcalde Sr. Miquel Aubà Fleix, en el Consell Rector del Grup Sagessa.
-El Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde, en la Comissió de Sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat.
Tots els Regidors designats varen acceptar els càrrecs conferits.
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SEGON: Donar trasllat del present acord als òrgans col·legiats esmentats, per
al seu coneixement i als efectes escaients.
4) 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.

En compliment del que estableixen els articles 38.d), 44.4 i 46.1 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 Sr. Alcalde
va donar compte de les resolucions dictades en matèria de nomenaments de
Tinents d’Alcalde i de delegacions conferides en favor de Regidors Municipals,
les quals es transcriuen íntegres a continuació:
a) Nomenaments de Tinents d’Alcalde:
“En data 16 de juny de 2007 es va constituir la nova Corporació Municipal i es
va proclamar l’Alcalde-President.
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 d'aquest.
El mateix precepte determina que l'Alcalde designa i revoca lliurement els
tinents d'alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local, i quan no
n'hi ha, d'entre els regidors municipals.
L'article 21.2 de la llei esmentada, confereix a l'Alcalde l’atribució de nomenar
els Tinents d'Alcalde.
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.
Atès que el nombre de Tinents d'Alcalde no podrà excedir del terç del nombre
legal de membres de la Corporació, sense tenir en compte els decimals que
resultin de dividir entre tres el nombre total de Regidors;
En ús de les atribucions legalment conferides;
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RESOLC:
PRIMER: Designar Tinents d'Alcalde els Regidors Municipals que tot seguit
s'esmenten, per ordre de nomenament:
1er. Tinent d’Alcalde: Sr. Jesús Fermín Andrés Molins.
2ón. Tinent d’Alcalde: Sra. Inés Piqué Gabriel.
3er. Tinent d’Alcalde: Sr. Manel Vidal Salvadó.
SEGON: Determinar que els Regidors esmentats seran també 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, donarne 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-i-cinc de juny de
dos mil set.”

b) Delegacions conferides 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.
Considerant que pel bon funcionament dels serveis municipals és convenient
efectuar delegacions especials de determinades atribucions de l'Alcaldia en
favor dels Regidors Municipals;
RESOLC:
PRIMER:
Delegar en favor dels Regidors Municipals que tot seguit
s'esmenten la direcció, coordinació i gestió dels serveis que a continuació es
relacionen, excloent expressament la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers:
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1. Sr. Jesús Fermín Andrés Molins:
-Promoció econòmica.
2. Sra. Inés Piqué Gabriel:
-Urbanisme.
-Sanitat.
-Servei de Vigilància Municipal.
-Circulació viària.
3. Sr. Manel Vidal Salvadó:
-Agricultura.
-Camins.
-Turisme.
-Comerç.
-Cementiri.
-Cultura.
4. Sr. Ramón Lluís Vidal:
-Joventut.
-Esports.
-Festes Locals.
5. Sr. Mateu Aubà Galano:
-Obres Municipals.
-Brigada d’obres.
-Patrimoni Arquitectònic.
-Emissora Ràdio Municipal.
-Control llicències urbanístiques.
6. Sr. Joaquin Pedrola Garde:
-Serveis socials.
-Immigració.
-Atenció a la família.
-Medi Ambient.

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.
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Ho mana i signa L'ALCALDE-PRESIDENT, a Gandesa, a vint-i-cinc de juny de
dos mil set.”

L’Ajuntament Ple es va donar per assabentat.
5) Proposta de l’Alcaldia sobre creació i composició i de la Junta de
Govern Local.
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia al Ple de la Corporació Municipal sobre la
creació i composició de la Junta de Govern Local, la qual es transcriu íntegra a
continuació:
“L'article 20.1b) de la Llei 7/1985, de d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, determina que la Junta de Govern Local existeix en tots els municipis
amb població superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan ho disposi el
Reglament Orgànic Municipal o bé ho acordi l'Ajuntament Ple.
El municipi de Gandesa, tot i no comptar amb 5.000 habitants, ha tingut des de
fa més de cinquanta anys la Junta de Govern Local, Comissió de Govern u
òrgan anàleg (antiga Comissió Permanent), constituint per tant, un òrgan de
govern tradicional de l'organització municipal.
De conformitat amb el que estableix l'article 23 de la llei esmentada, la Junta de
Govern Local, s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al
terç del nombre legal de membres de la Corporació Municipal.
La Junta de Govern Local assisteix a l'Alcalde en l'exercici de les seves
atribucions. Per altra part, la Junta de Govern Local té aquelles atribucions
que li delegui l'Alcalde o un altre òrgan municipal i també les que li atribueixin
les lleis.
Pel bon funcionament de l'Ajuntament i per continuar amb la tradicional
organització municipal, proposo al Ple de la Corporació Municipal, l'adopció
dels següents acords:
1: Aprovar la creació de la Junta de Govern Local, com a òrgan de govern
municipal necessari i tradicional.
2: Determinar que les competències de la Junta de Govern Local serien les
d’assistència a l’Alcalde en l’exercici de llurs atribucions, les competències
que li delegui l’Alcaldia i les que li siguin conferides legalment.
No obstant això,
correspongui.”
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l’Ajuntament Ple,

amb el superior criteri resoldrà el que

Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU i del
Grup Municipal del Partit Popular:
PRIMER: Mantenir la Junta de Govern Local com a òrgan de govern integrat
en l’organització municipal, d’existència necessària i tradicional al municipi,
en els termes previstos a l’article 20.1b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
SEGON: Determinar que les competències de la Junta de Govern, integrada
per l’Alcalde i els Tinents d’Alcalde, seran les d’assistència a l’Alcaldia en
l’exercici de les seves atribucions, les competències que aquesta li delegui i
les conferides per llei.
6) Proposta de l’Alcaldia sobre nomenament de Tresorer Municipal.
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia al Ple de la Corporació Municipal, sobre
nomenament de Tresorer Municipal, la qual es transcriu integra a continuació:
“L'article 92.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, determina que són funcions públiques necessàries en totes les
Corporacions Municipal, entre d'altres, les de tresoreria i recaptació,
la
responsabilitat de les quals està reservada funcionaris amb habilitació nacional.
L'apartat 4rt. del mateix precepte, estableix que la responsabilitat administrativa
de les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació podrà ser atribuïda a
membres de la Corporació Municipal o a funcionaris sense habilitació de
caràcter nacional, en aquells supòsits excepcionals en què així ho determina la
legislació de l'Estat.
En el mateix sentit ho estableix 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.
Per altra part, l'Ordre de 16 de juliol de 1963, estableix que l'Ajuntament pot
designar com a Tresorer a un dels membres de la Corporació, mitjançant acord
plenari. L'apartat quart de l'Ordre, determina que el designat haurà de
dipositar una garantia per import comprès entre el 4 i el 6 per 100 del
pressupost ordinari de la Corporació Municipal.
La mateixa Ordre estableix que si la Corporació Municipal optés per encomanar
les funcions de Tresorer a un dels seus membres electes, podrà rellevar-lo de
l'obligació de prestar garantia, però en aquest cas, a l'acord plenari de
designació, s'haurà de fer constar expressament que la resta de membres de la
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Corporació serà responsable solidàriament del resultat de la gestió efectuada
pel Tresorer designat.
A l'anterior legislatura, la Corporació Municipal en sessió plenària de data
30.06.2003, va acordar designar com a Tresorer al Regidor Sr. Ramón Lluís
Vidal i rellevar-lo de prestar la garantia exigida a l'Ordre abans esmentada,
alhora que determinats Regidors Municipals van assumir solidàriament amb el
designat, la responsabilitat de la seva gestió.
Considerant que el Sr. Ramón Lluís Vidal és novament Regidor i que la tasca
que va efectuar com a Tresorer a l'anterior legislatura, es pot considerar
òptima;
Proposo al Ple de la Corporació Municipal, l'adopció del següent acord:
PRIMER: Designar Tresorer de la Corporació Municipal al Regidor Sr. Ramón
Lluís Vidal.
SEGON:
Rellevar-lo de l'obligació de constituir garantia,
solidàriament la responsabilitat de la seva gestió.

assumint

No obstant això, l'Ajuntament Ple acordarà el que consideri convenient.”
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU i del
Grup Municipal del Partit Popular:
PRIMER: Designar el Regidor Municipal Sr. Ramón Lluís Vidal per efectuar
les funcions de Tresorer de l’Ajuntament.
SEGON: Rellevar al Regidor designat de l’obligació de constituir garantia per
les funcions a desenvolupar, assumint solidàriament la responsabilitat de la
seva gestió.
TERCER: Determinar que els documents de disposició de fons municipals
hauran d'anar signats conjuntament pels senyors següents:
-Sr. Miquel Aubà Fleix, Alcalde.
-Sr. Ramón Lluís Vidal, Tresorer.
-Sra. Iolanda Sas Laudo, Secretària-Interventora.
QUART: Donar trasllat del present acord a les entitats bancàries i caixes
d’estalvi en les quals l’Ajuntament hi té formalitzats comptes corrents, per al
seu coneixement i als efectes escaients.
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Per la seva part,
conferit.

el Regidor Sr. Ramón Lluís Vidal va acceptar el càrrec

D’altra part, el Regidor Sr. Joaquin Pedrola Garde, del Grup Municipal d’ERCAM, va manifestar que a l’inici de la legislatura, a la sessió constitutiva de la
Corporació Municipal, es va donar compte de les existències en metàl·lic en
els bancs i caixes, però que també seria bo saber les factures que hi han
pendents de pagament i que creu necessari efectuar una auditoria externa.
El Sr. Alcalde va dir que es demanaria pressupost a diferents empreses.
7) Proposta de l’Alcaldia sobre composició de la Comissió Especial de
Comptes.
Feta avinent la proposta de l’Alcaldia sobre la composició de la Comissió
Especial de Comptes, la qual es transcriu integra a continuació:
“L'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, determina que els comptes anuals se sotmetran abans del dia 1 de juny
a informe de la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament, la qual estarà
constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la
Corporació.
Un cop informats, els comptes anuals se sotmeten a informació pública i
posteriorment, a la consideració de l'Ajuntament Ple per a la seva aprovació,
trametent-se finalment a la Sindicatura de Comptes.
L'article 127 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, determina que la
Comissió Especial de Comptes és d'existència preceptiva i la seva constitució,
composició, integració i funcionament s'ajusta a l’establer per a la resta de
Comissions Informatives.
L'article 125 del mateix Reial Decret, estableix que l'Alcalde és el president nat
de totes les Comissions.
Per altra part, l'article 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,
estableix també que la Comissió Especial de Comptes és integrada per
membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació. El nombre de
membres és proporcional a la seva representativitat en l'Ajuntament o igual per
a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.
Considerant que la Comissió Especial de Comptes és un òrgan municipal
necessari i preceptiu;
Proposo al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels següents acords:
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PRIMER: Determinar que la Comissió Especial de Comptes estarà integrada
per un representant de cada grup polític integrant de la Corporació, aplicantse en el seu funcionament, el sistema de vot ponderat.
SEGON: En conseqüència, designar els Regidors Municipals següents per a
formar part de la Comissió Especial de Comptes:
-President: L'Alcalde.
-Vocals:
Sr. Ramón Lluís Vidal, del Grup Mpal. APG-FIC.
Un Regidor del Grup Mpal. CIU.
Sr. Jesús Fermín Andrés Molins, del Grup Mpal. PSC-PM.
Sr. Joaquin Pedrola Garde, del Grup Mpal. ERC-AM.
Sra. Joana Jornet Tomàs, del Grup Mpal. P.P.
No obstant això, l'Ajuntament Ple acordarà el que consideri convenient.”
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Establir que la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament, serà
presidida per l’Alcalde i integrada per un regidor representant de cada grup
polític integrant de la Corporació, en els termes següents:
Sr. Ramón Lluís Vidal, del Grup Mpal. APG-FIC.
Sr. Carles Llarch Amposta, del Grup Mpal. CIU.
Sr. Jesús Fermín Andrés Molins, del Grup Mpal. PSC-PM.
Sr. Joaquin Pedrola Garde, del Grup Mpal. ERC-AM.
Sra. Joana Jornet Tomàs, del Grup Mpal. P.P.

SEGON. Determinar que pel funcionament d’aquesta Comissió, s’aplicarà el
sistema de vot ponderat.

8) Proposta de
Contractació.

l’Alcaldia

sobre

composició

de

la

Mesa

de

Feta avinent la proposta de l’Alcaldia al Ple de la Corporació Municipal sobre la
composició de la Mesa de Contractació, la qual es transcriu íntegra a
continuació:
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De conformitat amb el que estableix l'article 81 del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques, la Mesa de Contractació és d'existència
preceptiva en els processos que es portin a terme per a l'adjudicació de
contractes, en els quals formularà les propostes que consideri pertinents.
El mateix precepte estableix que la Mesa estarà composta per un President, els
vocals que es determinin reglamentàriament i un Secretari.
A la darrera legislatura, la Mesa estava composta per un representant de cada
grup municipal, el Tècnic Municipal i el Secretari de l'Ajuntament.
En conseqüència, proposo al Ple de la Corporació Municipal que la Mesa de
Contractació estigui composta de la forma següent, respectant el principi de
representació dels diferents grups polítics municipals:
-President: l'Alcalde.
-Vocals:
Sr. Mateu Aubà Galano, del Grup Mpal. APG-FIC.
Un Regidor del Grup Mpal. CIU.
Sr. Jesús Fermín Andrés Molins, del Grup Mpal. PSC-PM.
Sr. Joaquin Pedrola Garde, del Grup Mpal. ERC-AM.
Sra. Joana Jornet Tomàs, del Grup Mpal. del P.P.
Sr. Rogelio Muñoz Guimerà, Tècnic Municipal.
-Secretari:
La de la Corporació.
No obstant això, l'Ajuntament Ple acordarà allò que consideri més convenient.”
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Determinar que la Mesa de Contractació de l’Ajuntament, serà
presidida per l’Alcalde i integrada per un regidor representant de cada grup
polític integrant de la Corporació, en els termes següents:
Sr. Mateu Aubà Galano, del Grup Mpal. APG-FIC.
Sr. Carles Luz Muñoz, del Grup Mpal. CIU.
Sr. Jesús Fermín Andrés Molins, del Grup Mpal. PSC-PM.
Sr. Joaquin Pedrola Garde, del Grup Mpal. ERC-AM.
Sra. Joana Jornet Tomàs, del Grup Mpal. P.P.
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SEGON.
Determinar que pel funcionament d’aquest òrgan s’aplicarà la
normativa que regeix en les Comissions Informatives,
establerta en els
articles 123 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
9) Determinació de les retribucions a percebre l’Alcaldia-Presidència i
Regidors Municipals per dedicació parcial al seu càrrec.
El Sr. Alcalde va cedir la paraula al 1er. Tinent d’Alcalde, Sr. Jesús Fermín
Andrés Molins, el qual va efectuar la proposta que es transcriu íntegra a
continuació:
“Retribució de l'Alcaldia per desenvolupar el càrrec amb dedicació parcial:
1. La retribució de l'Alcaldia seria de 1.932,34€ mensuals bruts (1.500,00€
nets) per catorze pagues a l'any,
i amb afiliació al Règim General de la
Seguretat Social pel 100 per 100 de la jornada (cost SS 738,09), sent el cost
global mensual de 2.670,43€.
Data d’aplicació: 16 de juny de 2007.
Retribució del Regidor Municipal Sr. Mateu Aubà Galano per desenvolupar el
càrrec amb dedicació parcial:
2. La retribució del Regidor Municipal Sr. Mateu Aubà Galano, seria de
551,80€ mensuals bruts (500,00€ nets) per catorze pagues a l’any, i amb
afiliació al Règim General de la Seguretat Social pel 50 per 100 de la jornada
(cost SS. 217,48, sent el cost global mensual de 769,28€.
Les retribucions esmentades, que tributaran per l'IRPF, s'actualitzaran cada
any, amb un percentatge equivalent a l'IPC.
Data d’aplicació. 1 de juliol de 2007.
No això, l’Ajuntament Ple, amb el seu superior criteri adoptarà l’acord que
consideri més convenient.”
El Regidor Sr. Pere Royo Pedrola, del Grup Municipal CiU va preguntar al Sr.
Alcalde quan cobrava fins ara.
El Sr. Alcalde va dir que 1.186,00€ nets mensuals, aproximadament.
Per altra part, el Regidor Sr. Pere Royo, va preguntar qui feia abans la tasca
que actualment fa el Regidor Sr. Mateu Aubà.
El Sr. Alcalde va dir que el Regidor Sr. Isidre Montané Cabús.
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El Regidor al·ludit, Sr. Mateu Aubà Galano, del Grup Municipal APG-FIC va dir
que actualment té més tasques conferides i que està a l’Ajuntament
diàriament, de 8 h a 12,30 h.
El Regidor Sr. Pere Royo Pedrola va preguntar-li si feia les tasques de Cap de
la Brigada Municipal d’Obres.
El Regidor Sr. Mateu Aubà va dir que compartien algunes tasques.
Per la seva part, el Sr. Alcalde va dir que les tasques que feia el Regidor Sr.
Mateu Aubà eren diferents de les funcions assumides pel Cap de la Brigada
d’Obres,
ja que bàsicament eren tasques de coordinació i direcció dels
serveis municipals.
Altrament, la Regidora Sra. Inés Piqué Gabriel, del Grup Municipal APG-FIC,
va manifestar que la tasca que feia el Regidor Sr. Mateu Aubà, havia de tenir
una continuïtat i una dedicació especial, i que la retribució econòmica era una
mena de compensació.
Atès que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, determina que els membres de les Corporacions Locals que
desenvolupin llurs càrrecs amb dedicació parcial per realitzar funcions de
presidència, sotapresidència o ostentar delegacions o desenvolupar
responsabilitats que així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de
dedicació efectiva. En aquest supòsit seran igualment donats d'alta en el
Règim General de la Seguretat Social pel tal concepte, assumint la Corporació
les quotes empresarials que corresponguin.
Aquestes retribucions no
podran superar en cap cas el límits que fixin, en el seu cas, les Lleis de
Pressupostos Generals de l'Estat.
Atès que en els acords plenaris de determinació dels càrrecs que porten
implícita la dedicació parcial i de les retribucions que han de percebre, s'haurà
d'especificar també el règim de la dedicació mínima necessària per a la
percepció de les esmentades retribucions.
Considerant que correspon al Ple de la Corporació determinar els càrrecs que
comportin dedicació parcial i la retribució a percebre;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU i del
Grup Municipal del Partit Popular:
PRIMER:
Determinar que els càrrecs de l’Ajuntament que comporten
dedicació parcial, seran els de l’Alcaldia, Sr. Miquel Aubà Fleix i la del
Regidor Municipal d’Obres, Sr. Mateu Aubà Galano.
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SEGON:
Determinar que els càrrecs esmentats,
retribucions:

percebran les següents

Retribució de l'Alcaldia per desenvolupar el càrrec amb dedicació parcial:
1. La retribució de l'Alcaldia serà de 1.932,34€ mensuals bruts (1.500,00€
nets) per catorze pagues a l'any,
i amb afiliació al Règim General de la
Seguretat Social pel 100 per 100 de la jornada (cost SS 738,09), sent el cost
global mensual de 2.670,43€.
2. Data d’aplicació: des del 16 de juny de 2007.
Retribució del Regidor Municipal Sr. Mateu Aubà Galano per desenvolupar el
càrrec amb dedicació parcial:
1. La retribució del Regidor Municipal Sr. Mateu Aubà Galano, serà de
551,80€ mensuals bruts (500,00€ nets) per catorze pagues a l’any, i amb
afiliació al Règim General de la Seguretat Social pel 50 per 100 de la jornada
(cost SS. 217,48, sent el cost global mensual de 769,28€.
Les retribucions esmentades, que tributaran per l'IRPF, s'actualitzaran cada
any, amb un percentatge equivalent a l'IPC.
2. Data d’aplicació: des de l’1 de juliol de 2007.
TERCER: Preveure en el Pressupost Municipal el crèdit necessari per assumir
les obligacions contretes en el present acord.
QUART: Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, donant compliment
al que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
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 de l’Alcaldia sobre les indemnitzacions a percebre els
membres de la Corporació Municipal que no desenvolupin llur càrrec ni amb
dedicació parcial ni exclusiva, la qual es transcriu íntegra a continuació:
Indemnitzacions a percebre els Regidors Municipals per despeses ocasionades
amb motiu de l'exercici de llur càrrecs:
-Per sortides del municipi de fins a 5 h. de durada: 30,00€
-Per sortides del municipi de més de 5 h. de durada: 60,00€.
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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€
30,00€

Despeses desplaçaments dels membres de la Corporació Municipal, inclosos
els que tenen dedicació parcial:
-Quilometratge realitzat amb vehicle particular per la gestió d'assumptes
municipals: 0,25€/Km, més despeses d'autopista, pàrquing i dietes.

Atès que l’article 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, estableix que els membres de la Corporació Municipal que no
tinguin ni dedicació exclusiva ni parcial percebran assistències per la
concurrència efectiva a les sessions d'òrgans col·legiats. Les quanties les
determinarà el Ple.
Atès que el mateix precepte, en el seu apartat 4art. estableix que els membres
de les Corporacions podran percebre indemnitzacions per les despeses
efectives originades en l'exercici del càrrec, segons les normes d’aplicació
general en les administracions públiques i les que en aquest sentit, aprovi el
Ple de la Corporació Municipal;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Determinar que els membres de la Corporació Municipal que no
tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial, percebran assistències per la
concurrència afectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació
Municipal que en formin part, en la quanties següents:
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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€
30,00€

SEGON: Determinar tanmateix que els membres de la Corporació Municipal
percebran indemnitzacions per les despeses efectives originades en l’exercici
de llur càrrec, en les quanties següents:
-Quilometratge realitzat amb vehicle particular per la gestió d'assumptes
municipals: 0,25€/Km, més despeses d'autopista, pàrquing i dietes.
TERCER: Preveure en el Pressupost Municipal el crèdit necessari per assumir
les obligacions contretes en el present acord.
QUART: Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, respectivament, donant compliment
al que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
11) Acceptació si s’escau,
de les competències delegades per
l’Alcaldia-Presidència en favor del Ple de la Corporació Municipal.
El Sr. Alcalde va disposar que per Secretaria es donés compte de la resolució
dictada en data 25 de juny de 2007, sobre delegació de competències en favor
del Ple de la Corporació Municipal, la qual es transcriu íntegra a continuació:
“L'article 21 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.
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.
En ordre a aconseguir un millor funcionament dels òrgans municipals i en ús de
les atribucions legalment conferides,
RESOLC:
PRIMER: Delegar en favor del Ple de la Corporació Municipal les següents
atribucions:
-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 ordinària que celebri per a l'acceptació expressa
de la delegació conferida.
TERCER: Que la present resolució es publiqui al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona.
Ho mana i signa L'ALCALDE-PRESIDENT, a Gandesa, a vint-i-cinc de juny de
dos mil set.”
Efectuades les oportunes deliberacions;
Vistos els articles 12 i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i
114 del RD 2568/1986, de 28 de novembre;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
PRIMER: Acceptar la delegació conferida.
SEGON: Publicar un extracte del present acord en el Butlletí Oficial de la
Província.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar per
finalitzada la sessió a tres quarts de nou del vespre del dia vint-i-vuit de juny de
dos mil set, 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-vuit de juny de dos mil set.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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