Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE JUNY DE 2011

A la Casa de la Vila del Catllar, essent la 1 del migdia del dia 30 de juny de dos
mil onze, sota la Presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, AlcaldePresident, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs/Sres. Regidors/es que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària d’organització del
Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reial
Decret 2568/1986,
1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens locals.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Josep M. Gavaldà i Colomina
REGIDORS/ES:
Teresa M Canela i Armengol
M Goretti Gatell i Anglès
Carles Guillén i Montserrat
Montserrat Inglès i Novell
Sílvia Juanes i Ribas
Antonio López i López
Fernando Martínez del Campo
Joan Morlà i Mensa
Marcelo Javier Tarantino
Francesc Virgili i Güell
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany Covas
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. FERNANDO MARTÍNEZ DEL CAMPO
DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR.
Prèvia comprovació de la credencial de regidor electe emesa per la Junta
Electoral Central,
entral, el Sr. Fernando Martinez del Campo, del Partit Popular, que
no va poder assistir al ple de constitució del nou ajuntament el passat dia 11,
pren possessió del càrrec de regidor, per a la qual cosa l’alcalde dóna lectura
a la formula de promesa o jurament
ju
següent:
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Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’ajuntament del Catllar amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
El Sr. Fernando Martinez respon: Sí prometo.
Després de donar-lili l’enhorabona l’alcalde li fa lliurament de la insígnia d’or de
l’ajuntament.
2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU AL
NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT.
El Sr. alcalde dóna compte del decret núm. 2011/309, de 14 de juny, que es
transcriu tot seguit, pel qual es nomenen els tinents d’alcalde.
“Vist que en data 11 de juny de 2011 es va constituir la corporació municipal
sorgida de les eleccions municipals celebrades
celebrades el dia 22 de maig.
Vist que l’article 35 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals, estableix que els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de
l’ajuntament.
Vist el què disposen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i l’article 55 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.
Atès que d’acord amb la normativa esmentada la designació dels tinents
d’alcalde és competència de l’alcalde.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Nomenar tinents d’alcalde de l’ajuntament els següents regidors:
1r. tinent d’alcalde, Sr. Antonio López
Lóp i López.
2on. tinent d’alcalde, Sr. Carles Guillén i Montserrat.
Segon.- Donar trasllat d’aquest decret als interessats en legal forma.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc.”
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En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
se per assabentat.
3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A
L’ORGANITZACIÓ POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE L’AJUNTAMENT I
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE.
El Sr. Alcalde dóna compte del decret núm. 2011/324, de 21 de juny, que es
e
transcriu tot seguit, d’organització de l’ajuntament i de delegació de funcions en
els regidors:
Celebrades les eleccions municipals el passat dia 22 de maig i constituït el
nou ajuntament, i atenent criteris d’eficàcia i economia organitzativa en la
gestió
estió municipal, aquesta alcaldia considera necessari, en ús de les facultats
que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 53.3
del Decret Legislatiu 2/2003,
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, adoptar els acords pertinents
relatius a l’organització política i administrativa de la Corporació.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Estructurar l’organització
l’organització política i administrativa de la corporació en
les àrees següents, conferint als regidors que després es diran una
delegació general d’atribucions de direcció i gestió dels serveis
compresos en l’àrea assignada, excloent-ne
excloent ne les facultats
resolutòries:
1. Àrea de l’Alcaldia
Titular: Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, Alcalde.
A banda de les matèries i atribucions reservades per Llei a l’alcaldia, es
reserva les facultats següents:
1.1 Urbanisme
Planejament i gestió urbanística.
Obres municipals.
1.2 Patrimoni
Patrimoni històric, cultural i monumental.
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2. Àrea de Medi Ambient, Relacions Ciutadanes i Governació
Titular: Sr. Antoni López i López. Primer Tinent d’Alcalde.
Matèries i atribucions que comprèn: les relacionades amb l’àrea. A títol
indicatiu, les següents:
2.1 Governació i Relacions ciutadanes
Seguretat ciutadana i vigilància.
Protecció civil.
Prevenció d’incendis.
2.2 Medi Ambient
Protecció del medi ambient.
Gestió de residus.
Recollida selectiva.
Deixalleria.
Camins.
Neteja viària.
3. Àrea de Turisme, Festes i Joventut
Titular: Sr. Carles Guillén i Montserrat. Segon Tinent d’Alcalde
Matèries i atribucions que comprèn: les relacionades amb l’àrea. A títol
indicatiu, les següents:
3.1 Turisme
Promoció turística.
Consorci Turístic del Baix Gaià.
3.2 Festes
Festes i celebracions.
Tradicions i celebracions populars: Tres tombs, Nadal, Fira
d’artesans, etc.
3.3 Joventut
Dinamització juvenil.
Relacions amb les entitats juvenils.
Subvencions entitats juvenils.
4. Àrea de Cultura
ura i Ensenyament
Titular: Sra. Sílvia Juanes i Ribas
Matèries i atribucions que comprèn: les relacionades amb l’àrea. A títol
indicatiu, les següents:
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4.1 Cultura
Programació cultural de l’ajuntament (Centre Cultural, Castell, Torre
d’en Guiu, etc).
Premis, beques culturals.
Biblioteca.
4.2 Ensenyament.
Edificis escolars.
Vigilància escolarització obligatòria.
Relacions amb el CEIP l’Agulla.
Relacions amb la Llar d’Infants.
Transport escolar.
Subvencions i ajuts.
Ensenyaments no reglats: escola de música
música i ensenyament d’adults
(català, anglès, informàtica, etc).
5. Àrea de Sanitat, Benestar i Família i Esports
Titular: Sra. M Goretti Gatell i Anglès
Matèries i atribucions que comprèn: les relacionades amb l’àrea. A títol
indicatiu, les següents:
5.1 Sanitat
Relacions amb el consultori – CAP.
Subvencions.
5.2 Benestar i família
Assistència socio-sanitària.
socio
Gestió ajuts a les famílies.
Gent Gran.
Serveis Socials.
5.3 Esports
Instal·lacions esportives.
Relacions amb les entitats esportives.
Subvencions i beques esportives.
6. Àrea d’Hisenda i Personal
Titular: Sra. Montserrat Inglès i Novell
Matèries i atribucions que comprèn: les relacionades amb l’àrea. A títol
indicatiu, les següents:
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6.1 Hisenda
Pressupostos.
Ordenances Fiscals.
Recaptació.
Cadastre – IBI.
Relacions amb BASE.
6.2 Personal
Organització administrativa.
Població, censos i estadística.
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir d’acord amb el que
preveu el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals i en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades pels
seus titulars en un altre òrgan o regidor.
Tercer.- En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment
dels Regidors i Regidores delegats, assumirà directament i
automàticament les seves competències aquesta alcaldia, com a
titular de la competència originària, entenent-se
entenent se a aquests efectes
exercitada
citada la potestat d’advocació.
Quart.-

Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler
d’anuncis municipal i del Butlletí Oficial de la Província.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats,
entenent-se
se afectada la competència de forma tàcita, si no es
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
Sisè.-

Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que
tingui lloc.

En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat.
4. APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTAMENT.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el regidor Sr. Joan Morlà i diu que el seu partit votarà
favorablement la proposta presentada, però demana que els plenaris tinguin
lloc per la tarda ja que es un horari més favorable pels que treballen.
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El Sr. Marcelo Javier Tarantino s’adhereix a la proposta d’horari efectuada pel
Sr. Morlà.
L’alcalde diu que la llei reconeix el dret d’absentar-se
d’absentar
dell treball per exercir les
funcions pròpies d’un càrrec electe com és aquest cas, però que s’estudiarà la
proposta.
Finalment, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Celebrades les eleccions municipals el passat 22 de maig i constituït el nou
ajuntament el dia 11 de juny, d’acord amb la legislació vigent, cal establir la
periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l’article
46.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
amb els articles 97 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
d’ab pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’ajuntament amb
caràcter trimestral, que tindran lloc el darrer dijous del mes que correspongui,
facultant l’alcalde per al seu endarreriment o avançament si hi ha causes que
ho facin aconsellable.
5. DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de
de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
De conformitat amb el que disposa l’article 50 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, que estableix que per al millor funcionament dels òrgans de
govern de la corporació el ple pot acordar la creació de grups municipals.
Vist així mateix el que preveu el Reglament orgànic de l’ajuntament, el capítol
II del qual regula els òrgans
òrgans complementaris i la seva secció tercera defineix i
estableix el règim de funcionament i competencial dels grups municipals.
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Atès que, d’acord amb el què preveu el Reglament orgànic municipal i l’article
50.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els regidors/regidores que
després es diran han comunicat per escrit la seva adscripció als diferents
grups que es corresponen amb les candidatures que van obtenir
representació
sentació en les eleccions del dia 22 de maig, llevat dels regidors
pertanyents a la candidatura d’UNICAT, els quals no han comunicat la seva
voluntat de constituir-se
se en grup municipal.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 50.5 del Decret legislatiu
legi
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, els regidors que no quedin integrats en un grup
quedaran automàticament incorporats al grup mixt.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
aco
Considerar constituïts el Grups municipals següents, amb indicació dels
respectius portaveus:
Grup de Convergència i Unió (CiU):
Josep Maria Gavaldà i Colomina,
Carles Guillén i Montserrat, portaveu.
Sílvia Juanes i Ribas,
M. Goretti Gatell i Anglès.
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM):
(PSC
Antonio López i López, portaveu.
Montserrat Inglès i Novell.
Grup del Partit Popular (PP):
Fernando Martínez Del Campo, portaveu.
Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa
(ICV-EUIA-E):
Marcelo Javier Tarantino, portaveu.
Grup Mixt:
Joan Morlà i Mensa,
Francesc Virgili i Güell,
M. Teresa Canela i Armengol.
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Intervé el Sr. Joan Morlà dient que se’ls hi ha passat realitzar la sol·licitud
sol·licitu per
constituir-se
se en grup polític i pregunta a la secretària interventora si encara
són a temps de fer-ho.
La secretària contesta que han de fer la sol·licitud per escrit i s’estudiarà pel
proper plenari.
6. DESIGNACIÓ DELS REGIDORS/ES QUE INTEGRARAN LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES EN REPRESENTACIÓ DELS DIFERENTS
GRUPS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
L’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
Reguladora de les bases de règim
local, estableix que la comissió especial de comptes és d’existència preceptiva
als ajuntaments i l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
lo
de Catalunya,
determina que la comissió estarà constituïda per representants de tots els
grups polítics presents a l’ajuntament, de forma proporcional a la seva
representativitat o igual per a cada grup, aplicant-se,
aplicant se, en aquest darrer cas, el
sistema de vot ponderat.
Vist que el Reglament Orgànic Municipal en el seu article 18 estableix la
fórmula del vot ponderat per al funcionament d’aquest òrgan.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Designar, a proposta dels respectius Grups polítics municipals, els següents
regidors/es com a membres de la comissió especial de comptes, amb vot
ponderat segons la representació del seu grup al consistori:
Grup de Convergència i Unió: Carles Guillen i Montserrat
Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya
Cata
- Progrés Municipal (PSC-PM):
(PSC
Montserrat Inglès Novell
Grup del Partit Popular: Fernando Martinez del Campo
Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa
(ICV-EUIA-E):
E): Marcelo Javier Tarantino
Grup Mixt: M. Teresa Canela i Armengol
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7. CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA MATEIXA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat,
unanimitat acorda:
En data 11 de
e juny de 2011 es va constituir la corporació municipal sorgida de
les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig. Cal, doncs, establir
l’estructura de la nova corporació així com els seus òrgans de govern.
En virtut de la potestat d’autoorganització
d’autoorganització establerta en l’article 4.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i amb la
finalitat de fer més àgil i eficient la gestió dels assumptes municipals es
considera necessari constituir la junta de govern local i dotar aquest òrgan de
contingut competencial.
L’article 20.1.c de la citada LRBRL disposa que la junta de govern local és un
òrgan col·legiat de caràcter facultatiu en els municipis amb població de dret
inferior a 5.000 habitants, podent ésser constituïda si així
així ho acorda el ple de
l’ajuntament, la funció principal de la qual és assistir a l’alcalde en les seves
atribucions.
Vist allò que disposen els articles 21 i següents de la citada Llei 7/1985, 54 i
57 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 22 i següents del Reglament
Orgànic Municipal.
Vist, així mateix, allò que preveuen els articles 43 i 51 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals pels quals
s’estableix el règim de delegació de les facultats de l’alcalde i del ple en la
junta de govern local.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Crear la junta de govern municipal, la composició de la qual vindrà
determinada per decret de l’alcaldia.

Segon.

Sens perjudici de les competències que l’alcaldia pugui delegar-li,
delegar el
ple de l’ajuntament delega en la junta de govern les següents
atribucions:
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a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de
la corporació en matèries de competència plenària. (art. 22.2.j
2
LRBRL)
b) La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament. (22.2.k
LRBRL)
c) Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import
acumulat de les operacions vives en aquell moment superin el 15 per
100 dels ingressos corrents liquidats
liquidats en l’exercici anterior, de
conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals. (art. 22.2.m LRBRL)
d) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu
import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i,
en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els contractes i els
concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior a quatre
anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de
totes les 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. (LCSP)
e) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui
sig competent
per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin
previstos en els pressupostos. (art. 22.2.ñ LRBRL)
f) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per 100
dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui
superior a 3.000.000 €, 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 previstos en el
pressupost.
- Quan estiguin previstos en el pressupost i superin els mateixos
percentatges i quanties indicats per a l’adquisició de béns. (LCSP).
Tercer.

Fixar la periodicitat de les sessions de la junta de govern municipal
amb caràcter quinzenal, celebrant-se
celebrant se en dijous alterns, facultant
l’alcalde per al seu endarreriment o avançament, o si és el cas, la no
celebració, quan concorrin causes que ho aconsellin. En el supòsit
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de coincidència amb alguna sessió del ple, la junta de govern es
traslladarà al següent dijous hàbil.
hàb

8. NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ AL
CONSELL ESCOLAR.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Vist el què ve disposat al llarg del capítol III de la Llei 25, de 10 de desembre,
de constitució dels consells escolars territorials i municipals.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.- Nomenar representant de la corporació en el consell escolar de
l’escola pública “l’Agulla” i de la Llar d’Infants municipal la regidora
d’ensenyament Sra. Silvia Juanes i Ribas.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessada en legal forma.
L’eficàcia del nomenament restarà condicionada a l’acceptació per
part de la regidora. Si en el termini
termini de tres dies hàbils comptats des
de la notificació de la resolució no es fa manifestació expressa en
contrari, s’entendrà acceptada.
9. NOMENAMENT DE LA PERSONA QUE OCUPARÀ LA TRESORERIA
MUNICIPAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Constituïda la nova corporació municipal, d’acord amb la legislació vigent, cal
nomenar la persona que exercirà les funcions de tresorer de l’ajuntament.
Vist que l’article 2 lletra "f", del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb
habilitació de caràcter estatal la qual estableix que en les secretaries de
classe tercera la funció de
de tresorer podrà ser atribuïda a un membre de la
corporació al no estar previst que en aquestes corporacions existeixi un lloc
de treball de l'esmentat cos que exerceixi aquestes funcions.
Vist el que estableixen els articles 92.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local i 164 del Reial Decret 781/1986, de
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18 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local en quant a la fiança que s’ha de prestar per a l’exercici
d’aquest càrrec,
àrrec, essent competència del Ple la quantificació de la mateixa.
La regla 80 de l’ordre de 16 de juliol de 1963 que regula el règim de les
dipositaries no servides per funcionaris del cos estatal estableix que si la
corporació optés per encomanar les funcions
funcions de dipositari a un dels seus
membres electes, podrà rellevar-lo
rellevar lo de l’obligació de prestar fiança, però en tal
cas, en l’acord de designació, haurà de fer-se
fer se constar expressament que els
restants membres electes seran responsables solidàriament del resultat
re
d’aquesta gestió.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.- Nomenar com a tresorer de l’ajuntament el regidor Sr. Carles Guillen
i Montserrat.
Segon.- Eximir el regidor de l’obligació de prestar fiança, fent constar que la
corporació
ció es fa responsable del resultat de la seva gestió, en els
termes previstos en la legislació aplicable.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat en legal forma. L’eficàcia
del nomenament restarà condicionada a l’acceptació per part del
regidor.
gidor. Si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la
notificació de la resolució no es fa manifestació expressa en contrari,
s’entendrà acceptada.
I, essent la una i vint i cinc minuts del migdia i no havent-hi
havent hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la
present acta.
Vist i Plau
L’Alcalde

La Secretària

