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ASSISTENTS
PRESIDENT
Jordi Llopart iSenent
REGIDORS
Sílvia Farrero Tahull
Francesc Sentis Escamilla
Montserrat Muñoz Madueño
Mari Carmen Marín Hidalgo
Juan Lara Montero
Jaime Serret Simó
Jordi Moliné Górriz
Consuelo Picón Gomis
Pilar Romero Gracia

A Creixell, a les dotze del migdia del dia
vint-i-vuit de juny de dos mil dinou, es
reuneixen en la Sala d'Actes de la Casa
de la Vila, el ple de la Corporació per
SESSIÓ
EXTRAORDINARh en 1a convocatória
amb I'assisténcia dels Srs. regidors
expressats al marge.

tal

de

celebrar

Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia
del sr. secretari de la Corporació.

el sr.
secretari manifesta que hi ha hagut una
confusió en la tramesa de la

Abans d'iniciar-se

la

sessió

convocatória i la cópia dels assumptes a

HA EXCUSAT L'ASSISTÉNCA
Ma Dolores Juncal Santos
SECRETARI

Josep Ma. Piqué iCugat

tractar, per aixó els deu membres
assistents dels onze que formen la
corporació manifesten que estan

d'acord en la realització de la sessió
plenária malgrat la confusió en la
tramesa de la convocatória i la cópia
dels assumptes a tractar.

Obert I'acte pel sr. President, es passa tot seguit
I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els següents

a la deliberació dels punts de

ACORDS

1.-

APROVACIÓ

DE L'ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE

LA

CORPORACIÓ DE DATA 15 DE JUNY DE 2019.
Feta avinent pel sr. secretari I'acta de la sessió del dia 15 de juny de 2019, es troba
conforme i s'aprova per unanimitat dels deu membres assistents dels onze que
formen el consistori.

2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NÉCIM DE SESSIONS DEL PLE DE LA
coRPoRACrÓ.
Fefs

1. E/ passaf 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals.
corporació municipales ya constituir en sessro pública el dia 15 de juny.
cr escrÉsrA, 3 - TEL. 977 80 02 0z - FAx 977 80 00 09 - 43839 cRETxELL
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La nova

2. En vi¡tut del principi d'autoorganització, la normativa de régim local permet que
per acord de ple, adoptat en sessó extraordinária dins dels 30 dies següents al ple
de constitucó, s'esfableixi, entre d'altres, la periodicitat de /es sessions del mateix
respectant, en tot cas, el mínim previst a la normativa.
Fonaments jurídics
1. Legislació aplicable

a) Llei711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim local (LRBRL)
b) Reial decret 256811986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)

c) Text refós de la Llei municipal

i de régim local de Catalunya, aprovat pel

Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril (TRLMRLC)

2. D'acord amb els articles 38 ¡ 78 ROF, en relació amb I'article 46.2.a LBRL, la
periodicitaf de /es sessions ordináries del ple será fixada per acord del propi ple
adoptat en sessó extraordinária que haurá de convocar l'alcalde/essa dins dels 30
dles següents al de la sessó constitutiva de la corporació i no podrá excedir els
límits segrienfs;

En municipis de més de 20.00 habitants: com a mínim cada mes
En municipis d'entre 5.001 i20.00 habitants: com a mínim cada 2 mesos
En municipis fins a 5.000 habitants: com a mínim cada 3 mesos

Part dispositiva

Primer.- Establir

que la periodicitat de /es sessions ordináries del ple de Ia

corporació és trimestral.

Segon.- Amb carácter general, sempre que així sigui possib/e, /es sessrons
ordináries del ple se celebraran el 3r dijous de l'últim mes de cada trimestre natural a
les 19:00 hores. Si fos festiu passard a celebrar-se e/ primer dia feiner següent.
Tercer.- Publicar al portal de transparéncia I'organització institucional d'acord amb
I'art.9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informació pública ibon govern.

Es proposa al PIe de la Corporació a Creixell, 15 de juny de 2019. L'alcalde, Jordi
Llopart i Senent.
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La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit

dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés manifesta que el seu grup no está
d'acord amb la freqüéncia dels consells plenaris perqué el sr. alcalde el dia de la
investidura va dir que voldria la participació dels regidors i ara es veu una altra cosa.
Diu una cosa ien fa una altra.

El regidor sr. Jaime Serret Simó diu que pel seu grup aquesta freqüéncia també
sembla que són molt poques.

li

Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, aquest acorda per
sis vots a favor corresponents a: sr. Jordi Llopart Senent, president als regidors i
regidores srs. Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentis Escamilla de JXCJ, Jordi Moliné
Górriz, Consuelo Picón Gomis d'ERC-AM i Pilar Romero Grácia de FIC i quatre en
contra corresponents a: els regidors/res srs. Montserrat Muñoz Madueño, Mari
Carmen Marín Hidalgo iJuan Lara Montero del PSC-CP, iJaime Serret Simó del PP.

Primer.- Establir

que la periodicitat de les sessions ordináries del ple de la

corporació és trimestral.

Segon.- Amb carácter general, sempre que així sigui possible, les sessions
ordináries del ple se celebraran el 3r dijous de l'últim mes de cada trimestre natural a
les 19:00 hores. Si fos festiu passará a celebrar-se el primer dia feiner següent.

Tercer.- Publicar al portal de transparéncia I'organització institucional d'acord amb
I'art. 9.1. de la Llei 1912014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informació pública i bon govern.

3..

PROPOSTA

DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

I

D'APROVACIÓ DEL SEU RÉGIM DE SESSIONS.
Fefs

1. El passaf 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova

corporació municipales ya constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

2. En virtut del principi d'autoorganització i amb la finalitat de fer més eficag la gestió
dels assumptes municipals, la normativa de régim local permet constituir la Junta de
Govern Local en aquells municipis en qué la seva existéncia no és obligatória.
Fonaments jurídics
1. Legislació aplicable
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a)

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim local (LRBRL)

b) Text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya, aprovat

pel

Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril (TRLMRLC)

c)

Reial decret 256811986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització funcionament i régim jurídic de les entitats locals (ROF)

2. L'a¡ticle 4.1.a LRBRL atribueix als municipis /a pofestat d'autoorganització

3. D'acord amb l'article 20 LRBRL en relació amb I'article 48 TRLMRLC, Ia Junta de
Govem Local existeix:

.
.
o

en tots els municipis amb població superior a 5000 habitants
en tots els municipis que siguin capital de comarca
en els municipis amb població inferior a 5000 habitants, quan així ho disposa
els seu ROM o així ho acordi el ple

4. La periodicitat de les sessions ordináries de la Junta de Govern Local la determina
el ple, de conformitat amb l'article 99 TRLMRLC. En defecte de previsió, celebrará
sessó ordinária cada 15 dies com a mínim en aplicació de I'article 112.2 ROF.
Es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent acord:

Primer.- Constituir

la Junta de Govern

Local,

la qual quedará integrada

pels

membres nomenats per I'alcaldia.
Segon.- Fixar la periodicitat de /es sessions ordináries en quinzenal, i/es sessions
tindran lloc els dijous no fesfrus, a /es 18:30 hores, al despatx de l'alcaldia de
l'Aj untament, prévi ame nt convocades a l'efecte.

La periodicitat assenyalada podrá modificar-se a criteri de l'alcaldia, a la qual es
faculta per a qué, quan la convocatória coincideixi amb dies festius o períodes de
vacances, avanci o endanereixi la convocatória per obtenir una millor gestió en els
assumptes municipals. Durant e/ mes d'agost no hi hauran sessions ordináries.
Tercer.- Les compefdncies de la Junta de Govern Local seran les que se li atribueixin
per delegació de l'alcaldia del ple de la corporació. En tot cas, li correspon
/'assisféncra a I'alcaldia en l'exercici de /es seves atribucions.
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Quañ.- Publicar al portal de transparénc¡a l'organització institucional d'acord amb
I'art.9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informació pública i bon govern.

Creixell, 15 de juny de 2019. L'alcalde, Jordi Llopart i Senent

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés proposa, ja que tots tenen sou,

que les juntes es facin pel matí i així estalviar-se la despesa d'hores extraordináries
dels funcionaris.

Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, aquest acorda per
sis vots a favor corresponents a: sr. Jordi Llopart Senent, president, als regidors i
regidores srs. Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentis Escamilla de JXCJ, Jordi Moliné
Górriz, Consuelo Picón Gomis d'ERC-AM i Pilar Romero Grácia de FIC i quatre en
contra corresponents a: els regidors/res srs. Montserrat Muñoz Madueño, Mari
Carmen Marín Hidalgo iJuan Lara Montero del PSC-CP, Jaime Serret Simó del PP

Primer.- Constituir la Junta de Govern Local,
membres nomenats per I'alcaldia.

la qual quedará integrada

pels

Segon.- Fixar la periodicitat de les sessions ordináries en quinzenal, i les sessions
tindran lloc els dijous no festius, a les 18:30 hores, al despatx de I'alcaldia de
I'Ajuntament, préviament convocades a I'efecte.

La periodicitat assenyalada podrá modificar-se a criteri de I'alcaldia, a la qual es
faculta per a qué, quan la convocatória coincideixi amb dies festius o períodes de
vacances, avanci o endarrereixi la convocatória per obtenir una millor gestió en els
assumptes municipals. Durant el mes d'agost no hi hauran sessions ordináries.

Tercer.- Les competéncies de la Junta de Govern Local seran les que se
atribueixin per delegació de I'alcaldia i del ple de la corporació. En tot cas,

li

li

correspon I'assisténcia a I'alcaldia en I'exercici de les seves atribucions.

Quart.- Publicar al portal de transparéncia I'organització institucional d'acord amb
l'art. 9.1. de la Llei 1912014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informació pública i bon govern.

4.. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÉNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
Fefs

c¡ escrÉsrA, 3 - TEL. 977 80 0z 0z - FAX 977 80 00 09 - 43839 cRETxELL
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1. E/ passaf 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova
corporació municipales va constituir en sessó pública el dia 15 de iuny.
2. En virtut del principi d'autoorganització i amb la finalitat de fer més eficag la gestió
dels assumptes municipals, la normativa de régim local permet que el ple delegui
determinades atribucions en la iunta de govern local i en l'alcaldia.

Fonaments jurídics
1. Legislació aplicable:

a) LIei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de /es bases del régim local (LRBRL)
b) Text refós de Ia Llei municipal i de régim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu A2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)

c)

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització funcionament irégim jurídic de /es entitats locals (ROF).

d)

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic (LRJSP).

2. De conformitat amb els articles 22.4 LRBRL, i altra legislació concordant, és
facultat del ple la delegació de I'exercici de /es seves atribucions en I'alcalde i en la
junta de govern local. Tot aixó, llevat de /es matéries indelegables previsfes a/ propi
art.22.4 LRBRL.

Altrament, l'añ. 9.4 de la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de régim jurídic
Públic, preveu que en cap cas será objecte de delegació, entre d'altres:

del

o
.

L'adopció de disposicions de carácter general

.

Les matéries que així es determinen per una norma amb rang de Llei.

Sector

La resolució de recursos en e/s órgans administratius que han dictat e/s acfes
objecte de recurs.

s'adoptará per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació en cas gue es delegui en Ia junta de govern local i, per
majoria simple, en cas que la delegació es faci a favor de l'alcaldia, d'acord amb
l'añicle 57 TRLMRLC en relació amb l'añicle 51.2 ROF.

3. L'acord de delegació

4. L'art. 51.3 ROF dr'sposa que I'acord de delegació contindrá l'ámbit dels assumptes
a que aquesta faci referéncia i les facultats concretes gue es deleguin, així com les
condicions específiques de l'exercici de /es mateixes en la mesura en que es
concretin o apartin del régim general previst al ROF.
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5. La delegació d'atribucions sortirá efecfes a partir de I'endemá de la seva adopc¡ó
sens perjudici de la seva precept¡va publicació en el butlletí oficial de Ia província,
d'acord amb l'article 51.2 ROF en relació amb I'article 9.3 LRJSP
6. A /es delegacions e/s hi resultará d'aplicació el régim general regulat ales afticles
114 a 118 ROF.

7. L'art. 118 delROF esfableix que la delegació d'atribucions s'entén gue és per un
termini indefinit, llevat que la resolució o acord de delegació disposi el contrari, o la
temporalitat d'aquesta deriva de la naturalesa própia de la delegació.
El carácter indefinit de la delegació és justifica atés que Ia delegació es confereix per
un órgan i no pel seu titular.

8. Les resolucions administratives que s'adoptin per delegació indicaran
expressament aquesta circumstáncia i es consideraran dictades per l'órgan
delegant, en aplicació de I'article 9.4 LRJSP
Creixell, 15 de juny de 2019. L'alcalde, Jordí Llopart

i

Senent.

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, manifesta que hi estan en contra
perqué és buidar de contingut el Consell plenari i les seves funcions.
Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, aquest acorda per
sis vots a favor corresponents a: sr. Jordi Llopart Senent, president als regidors i
regidores srs. Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentis Escamilla de JXCJ, Jordi Moliné
Górriz, Consuelo Picón Gomis d'ERC-AM i Pilar Romero Grácia de FIC i quatre en
contra corresponents a: els regidors/res srs. Montserrat Muñoz Madueño, Mari
Carmen Marín Hidalgo iJuan Lara Montero del PSC-CP, iJaime Serret Simó del PP.

Primer.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, la delegació de les següents
atribucions:
ATRIBUCIO

MARG LEGAL

Contractació
Contractar les obres, els subministraments, els serveis i els contractes
administratius especials quan el valor estimat dels contractes superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la
quantia dels 6 milions, inclosos els de carácter plurianual quan la
durada sigui superior a 4 anys, eventuals prórrogues incloses sempre
que I'import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge
esmentat o la quantia assenyalada.
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ATRIBUCIÓ

Contractar les concessions d'obres i concessions de serveis quan el
valor estimat dels contractes superi el 10o/o dels recursos ordinaris del
pressupost i, en qualsevol cas, la quantia dels 6 milions, inclosos els de
carácter plurianual quan la durada sigui superior a 4 anys, eventuals
prérrogues incloses sempre que I'import acumulat de totes les
anualitats superi el percentatge esmentat o la quantia assenyalada.
Adjudicar contractes privats quan el pressupost base de licitació superi
el 10 o/o dels recursos ordinaris del pressupost o I'import del 3 milions

MARG LEGAL

DA2a.2. LCSP

DA2a 9. LCSP

d'euros.

Autoritzar la redacció i licitació de projectes independents relatius a
cadascuna de les parts d'una obra el període d'execució d'aquest
excedeixi del pressupost anual (MUNICIPIS DE MENYS DE 5000

DA2a 3. LCSP

HABITANTS)
Aprovar plecs de cláusules administratives generals

DA2a.2. LCSP

Constituir Juntes de Contractació

DA2a 5. LCSP
228 LCSP

Crear centrals de contractació

Direcció de govern iadministració
Exercir accions judicials i administratives i la defensa de la corporació
en matéries de competéncia plenária

22.2.j. LBRL

Aprovar la declaració de lesivitat

22.2.K, LBRL

Aprovar la memória justificativa per l'establiment d'un servei públic

85.2 LBRL

Aprovar I'expedient acreditatiu de la conveniéncia i oportunitat per la
iniciativa pública pel desenvolupament d'activitats económiques

86.1 LBRL

Concedir medalles, emblemes, condecoracions o altres distintius
honorífics i conferir títols de fills predilectes o adoptius o de membres

50.24 ROF

honoraris de la Corporació.

Convenis i acords amb altres administracions o amb institucions
públiques ilo privades, sempre que del seu contingut no resultin
compromisos a cárrec de la Corporació que entrin dins les

309,2 ROAS
57 LBRL

competéncies i atribucions del Ple municipal.

Gestió económica
Autoritzar i disposar despeses en l'ámbit de la seva competéncia

21.1. t. LBRL

Concertar operacions de tresoreria, la quantia de les quals acumulada
de les operacions vives superi el 15% dels ingressos corrents liquidats
a I'any anterior, conforme a la llei reguladora de les Hisendes Locals.

22.2.m. LBRL

Concertar operacions de crédit la quantia dels quals acumulada superi
10o/o dels recursos ordinaris del pressupost, d'acord amb la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

22.2.m. LBRL

el
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ATRIBUCIÓ

MARC LEGAL

Aprovar modificació pressupostária per crédits ampliables

BEP

Aprovar modificació pressupostária per incorporació de romanents

BEP

Aprovar modificació pressupostária per generació de crédits

BEP

Acordar les operacions de crédit

o

garantia

i

concedir quitacions

i

50.12 ROF

esperes, així com el reconeixement extrajudicial de crédits
Establir o modificar preus públics

47 TRLRHL

Personal
L'autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de
I'entitat local per a un segon lloc o activitat en el sector públic, així com
la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la
incompatibilitat del citat personal per a I'exercici d'activitats de I'entitat
local, a qué es refereixen els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'lncompatibilitats del Personal
Servei de les
Administracions Públiques.

50.9 ROF

al

Patrimoni
Adjudicar la concessió sobre béns de domini públic quan el pressupost
base de licitació superi el 1Q o/o dels recursos ordinaris del pressupost o
I'import de 3 milions d'euros.

DA 2a.9 LCSP

Adquirir els béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial
quan el pressupost bases de licitació superi el 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost o I'import de 3 milions d'euros.

DA 2a.9 LCSP

Alienar el patrimoni quan el pressupost base de licitació superi el 10 o/o
dels recursos ordinaris del pressupost o I'import de 3 milions d'euros,
sempre que no siguin béns declarats de valor históric o artístic
qualsevol que sigues el seu valor; o en el cas d'informe desfavorable
del departament competent de I'Administració local d'acord amb I'art.
209.2d.) del TRLMRLC.

DA2a.10 LCSP

Alienar el patrimoni declarat de valor históric o artístic qualsevol que
sigues el seu valor.

DA2a.10 LCSP

U

rban isme

-Activitats d'intervenció

Aprovar els projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva
contractació
no estigui previst en el pressupost, comportin
l'expropiació forgosa de béns.

o

o

22.1.ñ LBRL

BEP = Bases Execució del Pressuposf

a I'acceptació per l'órgan
delegat. Si en el termini de tres dies hábils comptats des de la notificació de I'acord,
l'órgan delegat no fa cap manifestació expressa davant de l'órgan delegant, la
delegació s'entén acceptada.
Segon.- L'eficácia d'aquest Acord resta condicionada

c¡ escrÉsIA, 3 - TEL. 977 B0 02 02 - FAx 977 80 00 09 - 43839 cRETxELL
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Tercer.- Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al
tauler d'anuncis, sens perjudici que sigui efectiu a partir de I'endemá de la data de la
Resolució, d'acord amb el que estableix I'article 44.2 del ROF.

Quart.- Publicar al portal de transparéncia les delegacions d'acord amb I'art. 9.1. de
la Llei 1912014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació pública i
bon govern.

5.- PROPOSTA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
PROPOSTA DE L'ALCALDIA
1. ANTECEDENIS

El

passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals.
Ajuntamenf es va constitur en sessió pública el dia 15 de juny.

1.1.

1.2. Correspon al ple de la corporació crear
Comissió Especial de Comptes.

El

nou

i determinar la composició de la

2, FONAMENIS DE DRET
2.1

. Els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de /es bases del

régim local, i 58 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya.
Afesa la proposa presentada pel sr. alcalde

El Ple de la Corporació per unanimitat dels deu assistents dels onze que el formen
acorda:

La Comissió Especial de Comptes estará integrada per un representant de cada
grup polític, actuant amb vot ponderat. La seva composició será la següent:
President: L'alcalde o regidor/a en qui delegui.
Membres
Sra. Sílvia Farrero Tahull, Junts per Creixell (Junts)
Substitut, Sr. Francesc Sentís Escamilla

Sra. Montserrat Muñoz Madueño, Partit dels Socialistes de Catalunya-
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Candidatura de Progrés
Substitut, Sra. Maria Carmen Marín Hidalgo
Sr. Jordi Moliné Górriz, Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal
Substitut, Sra. Consuelo Picón Gomis

Sra. Maria Dolores Juncal Santos, Partido Popular
Substitut, Sr. Jaime Serret Simó

Sra. Pilar Romero Grácia, Federació d'lndependents de Catalunya

6.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT
I EL SEU RÉGIM DE SESSIONS.
1. ANTECEDENIS

1.1. Elpassaf 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessó pública el dia 15 de juny.
1.2. Correspon al ple de Ia corporació determinar el nombre i la denominació de les
comissions informatives d'estudi i dictamen d' assumptes.
1.3. Cal establir l'estructura de Ia nova corporació, així com els órgans en e/s quals

es basará el seu funcionament,

correspon al Ple

el

determinar el nombre i
denominació de /es comrssions informatives i dictamen d'assumptes que s'han de
sotmetre a la consideració del PIe o a la Junta de Govern Local sempre que aquesta
actui per delegació d'aquest. També poden interuenir en relació a/s assumptes que
s'han de sotmetre a la Junta de Govem Local quan aquest órgan els demani
dictamen.

2. FONAMENIS DE DRET
Els añicles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de /es bases del régim
local; 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova elText refós de
la Llei municipal i de régim local de Catalunya; i 124.2, 134 i següents del Reglament
d'organització, funcionament i régim jurídic de /es entitats locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Afesa la proposa presentada pel sr. alcalde

.

El Ple de la Corporació per unanimitat dels deu assistents dels onze que el formen
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acorda

Primer.- La creació de la Comissió lnformativa i de Seguiment que dictaminará tots
els assumptes que per normativa no estiguin atribults a una altra.
Segon.- Aquesta Comissió lnformativa estará integrada per:
President:
Vocals:
Secretari:

Que será I'alcalde o un membre en qui delegui.
Un membre de cada grup polític indistintament.
El secretari, será el de la Corporació o funcionari en qui delegui

Tercer.- Les funcions de la Comissió lnformativa será de consulta, informe o estudi
d'assumptes que s'han de sotmetre a la consideració del Ple o a la Junta de Govern
Local sempre que aquesta actul per delegació d'aquest. També poden intervenir en
relació als assumptes que s'han de sotmetre a la Junta de Govern Local, quan
aquest órgan els demani dictamen.

Quart.- La periodicitat de les sessions es consideraran ordináries i es celebraran el
segon dijous de l'últim mes de cada trimestre natural a les 18:00h. Si fos festiu
passará a celebrar-se el primer dia feiner següent.

També celebraran aquestes comissions les seves reunions d'acord amb la
periodicitat establerta per a les sessions plenáries i de la Junta de Govern Local i es
celebraran com a mínim de 4 dies abans de la reunió de l'órgan que hagi de decidir
sobre I'assumpte. I el seu funcionament s'ajustará a les regles especials de les
Comissions lnformatives establertes en els arts. del 134 al 138 del Real Decret
256811986, de 28 de novembre, Reglament d'organització, funcionament i régim
jurídic de les entitats locals.

Ginqué.- La votació, per tal de determinar el dictamen será amb vot ponderat de la
representació dels grups polítics en el Ple.
7.. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIO
EN ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D'ESTAR REPRESENTAT
L'AJUNTAMENT.
Fefs

1. E/ passaf 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova
corporació municipales va constituir en sessó pública el dia 15 de juny.

2. En virtut del principi d'autoorganització, la normativa de régim local permet que
per acord de ple, adoptat en sessó extraordinária dins dels 30 dies següents al ple
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de constitució, s'esfableixi, entre d'altres, el nomenament de representants de

ta

corporació en órgans col.legíats, que siguin competéncia del ple.
Fonaments jurídics
1. Legislació aplicable:
d) Llei7n985, de 2 d'abril, reguladora de /es óases del régim local (LRBRL)

e)

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de /es Entitats Locals (ROF)

f)

Text refós de la Llei municipal i de régim local
Decret legislatiu A2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)

g)

LIei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació
pública ibon govem (LTC)

de Catatunya, aprovat pel

2. D'acord amb I'article 38 ROE en sessó extraordinária que haurá de convocar
l'alcalde/essa drns dels 30 dres següents al de la sessó constitutiva de la corporació,
el ple haurá d'adoptar, entre d'altres, I'acord de nomenament de representants en la
corporació en órgans col.legiats, que siguín competéncia del ple.
Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, aquest acorda per
sis vots a favor corresponents a: sr. Jordi Llopart Senent, president els regidors i
regidores srs. Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentis Escamilla de JXCJ, Jordi Moliné
Górriz, Consuelo Picón Gomis d'ERC-AM i Pilar Romero Grácia de FIC i quatre en
contra corresponents a: els regidors/res srs. Montserrat Muñoz Madueño, Mari
Carmen Marín Hidalgo iJuan Lara Montero del PSC-CP, Jaime Serret Simó del PP.

Primer.- Designar com a representants de la corporació en els organismes i entitats
als següents membres:
- En els órgans col'legiats de caire urbanístic que I'ajuntament en sigui membre
Sr. Jordi Moliné Górriz

- En els órgans

col'legiats del Col'legi Públic "Les Eres" que I'Ajuntament hi hagi
d'estar representat:
Sra. Pilar Romero Gracia
- En els órgans de Cultura:
Sr. Francesc Sentís Escamilla
- En els órgans de Patrimoni i Fundació Campanar de Jujol
Sr. Francesc Sentís Escamilla
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- En el ConsorciTurístic del Baix Gaiá
Sra. Sílvia Farrero Tahull

Segon.- Notificar aquests acords a cadascuna de les persones designades i als
organismes esmentats,

Tercer.- Publicar al portal de transparéncia I'organització institucional d'acord amb
I'art. 9.1. de la Llei 1912014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informació pública i bon govern.

8.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE EL RÉGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS
DELS CARRECS ELECTES.

FEIS

1. El passaf 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova
corporació municipales va constituir en sessó pública eldia 15 de iuny.

2.

En virtut del principi d'autoorganització Ia normativa de régim local permet que
per acord de ple s'estableixi el régim de dedicació i retribucions dels cárrecs e/ecfes.
FONAMENTS JURíDICS

1. Legislació aplicable:

1.

Llei711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim local (LRBRL)

2.

Reial decret 256811986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)

3.

Text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 212003, de 28 d'abril (TRLMRLC)

4. Llei Orgánica 511985, de 19 de juny, de Régim Electoral General (LOREG)
5. Reial decret \\ei2412018, de 21 de desembre, pel que s'aproven mesures
urgents en matéria de retribucions en l'ámbit del sector públic (RDL 2412018)

6. Resolució

PRE181112019, de 15 de marg, de convocatória per atorgar
compensacions económiques a favor dels ajuntaments perqué abonin

retribucions a determinats cárrecs electes locals per a I'exercici 2019

7.

Reial decret 46212002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del
servei
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8.

Ordre EHN377012005, de 1 de desembre, per la qual es revisa l'import de la
indemnització per us de vehicle particular establerta en el Reial decret
46212002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei

9.

Ordre EHN377112005, de 2 de desembre, per la qual es revisa la quantia de
les despeses de locomoció i de les dietes en I'lmpost sobre la Renda de les
Persones Físiques

2. De conformitat amb l'article 75 LRBRL, en relació amb I'article 166 TRLMRLC e/s
membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir e/s seus
cárrecs, quan e/s desenvolupin en régim de dedicació exclusiva o amb dedicació
parcial, així com a percebre assisféncr'es per la concurréncia efectiva a les sessions
dels órgans col'legiafs de la corporació, en les condicions que estableixi el ple de la
corporació.
L'exclusivitat implica la incompatibilitat per a la percepció d'altres retribucions amb
cárrec a/s Pressuposfos de /es Administracions Públiques i s'esfén també a l'exercici
d'activitats de carácter privat. La incompatibilitat per a l'exercici d'altres activitats
retribuides, tant de carácter públic com prival es regirá pel que preveu la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al seruei de /es
Administracions Públiques. Per tant, l'esmentada incompatibílitat retributiva no
impedeix l'exercici de /es activitats exceptuades gue relaciona l'art. 19 de la Llei
53/1984.

El número de membres amb régím de dedicació exclusiva haurá de respectar els
Iímits previstos a I'article 7S.ter LRBRL.
Pel que respecta al nombre de membres gue podran gaudir de dedicació parcial, la
Llei no el limita en cap cas, peró en tot cas cal estar al que estableíx I'art 75.2 de la
LRBRL, que atribueix aquest dret als membres que ocupen un dels llocs definits en
l'esmentat article, és a dir, Presidéncia o Vice-presidéncia, ostentin delegacions o
desenvolupin fasgues de responsabilitat que requereixen d'aquest tipus de
dedicacíó.

3. L'establiment de qualsevol régim de dedicació i la quantia de /es retribucions a
percebre requerirá, en tot cas, de I'existéncia de la corresponent consignació
pressupostária (cap. I de la classificacíó económica delpressupost de despeses de
l'Ordre EHN3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels
pressuposfos de les entitats locals, llevat de /es dietes, que és cap. ll).
4. Pel que fa al régim retributiu, aquest haurá de respectar alló que disposa l'article
75 bis LBRL en relació amb I'article 18 del RDL 24/2018.
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5. Segons l'a¡t. 75.3 de la LRBRL, els membres de la Corporació que no tinguin
atribuida dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assisfdncies per la
concurréncia efectiva a /es sessions dels órgans col'legiafs de Ia Corporació de la
que formen part, en Ia quantia assenyalada pel Ple.

6

.Segon.s /arf 75 4 cte la LRBRL (i en el mateix sentit l'article 13.5 ROF), els
membres de la Corporació tindran dret a percebre indemnitzacions per les despeses
ocasionades per I'exercici del seu cárrec, quan siguin efectives, i prévia justificació
documental, segons les normes d'aplicació generalen /es administracions públiques
i les que en aquest sentit aprova el Ple. lndependentment del régim de dedicació
que tinguin els cárrecs e/ecfes fofs e//s podran percebre aguesfes indemnitzacions.

En aquest sentit,

el

Reial decret 462/2002, així com també /es Ordres

EHN3770/2005 i EHN3771/2005, de 2 de desembre, fixen els parámefres a seguir
a l'hora d'establir aquesfes indemnitzacions.
7. En aplicació I' añicle 75.5 LRBRL s'haurá de donar publicitat de l'acord plenari al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de Ia corporació. Així mateix,
d'acord amb I'art. 11 LTC, relatiu a la Transparéncia en la gestió económica,
comptable, pressupostária i patrimonial, I'Administració ha de fer pública, entre
d'altres b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitafs i e/s béns dels
membres del Govern, dels alts cárrecs de l'Administració pública i del personal
directiu dels ens públics, /es sociefafs, /es fundacions i e/s consorcis, i /es
indemnitzacions que han de percebre en deixar d'exercir el cárrec.

Proposta del 15 de juny de 2019.L'alcalde, Jordi Llopart Senenf

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, es partidária qui treballa ha de
cobrar, peró que amb aquests sous que es proposen, el sr. alcalde té un augment
del 31 per cent sobre el que estava cobrant, en el cas de la 1a Tinenta d'alcalde un
33 per cent. En el cas del 2n Tinent d'alcalde i regidora delegada, si el sou es
compta per la jornada complerta i no com a mitja jornada I'augment és del 107 per
cent. Considero que és un abús que el sou per mitja jornada tingui una diferéncia
solament de sis mil euros menys anuals amb la que té assignada la jornada
complerta. Considero que és un abús.
El regidor sr. Jaime Serret Simó, portaveu del grup del Partit Popular, diu que el seu
grup amb el que cobra el sr. alcalde i la 1a Tinenta d'alcalde, hi está d'acord peró no
está d'acord amb el cobren els membres d'Esquerra Republicana.

El sr. president diu que els imports estan emparats amb la normativa vigent i que
s'ha de tenir en compte que és el salari íntegre, no el que els arriba a la butxaca.
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Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, aquest acorda per
sis vots a favor corresponents a: sr. Jordi Llopart Senent, president als regidors i
regidores srs. Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentis Escamilla de JXCJ, Jordi Moliné
G6rriz, Consuelo Picón Gomis d'ERC-AM i Pilar Romero Grácia de FIC i quatre en
contra corresponents a: els regidors/res srs. Montserrat Muñoz Madueño, Mari
Carmen Marín Hidalgo iJuan Lara Montero del PSC-CP, iJaime Serret Simó del PP.

Primer.- Establir que els regidors o les regidores que ocupin els cárrecs que tot
seguit es detallen exerciran els seus cárrecs en régim de dedicació exclusiva amb
les retribucions anuals següents:
Retribució
anual

CARREc
Alcalde

-

Jordi Llopart Senent

42.452,24€

1r Tinenta d'alcalde - Pilar Romero Grácia, Regidora Delegada de les
Arees: Joventut, Ensenyament, Festes, Associations -amb suport sra.

29.716,56 €

Picón, Gents Gran compartida amb la sra. Picón

Els membres amb dedicació exclusiva o parcial se'ls aplicará el

régim
d'incompatibilitats determinat en la Llei 53/1984, en relació amb la Llei 3/2015, de 30
de marg.

Aquesta retribució es percebrá en catorze pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de I'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i
desembre, i donant-los d'alta al régim general de la Seguretat Social, amb efectes
del dia 15 de juny de 2019 i aplicant-se el percentatge d'IRPF individualitzat, segons
la normativa de retencions de I'IRPF vigent.

Segon.- Establir que els regidors o les regidores que ocupin els cárrecs que tot
seguit es detallen exerciran els seus cárrecs en régim de dedicació parcial amb les
retribucions anuals següents:
CARREC

Percentatge
dedicació parcial

Retribució
anual

50 % jornada

23.348,55 €

50 % jornada

23.348,55 €

2n Tinent d'alcalde sr. Jordi Moliné Górriz. Regidor
delegat de les Arees: Urbanisme, Personal (RRHH),
Noves tecnologies.

Sra. Consuelo Picón Gomis regidora delegada de les
Arees de Benestar, Atenció Social, i Sanitat, Gent Gran
507o, Secretaria de la Dona i lgualtat
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Els membres amb dedicació parcial se'ls aplicará el régim

d'incompatibilitats
determinat en la Llei 53/1984, en relació amb la Llei 312015, de 30 de marg.

Aquesta retribució es percebrá en catorze pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de I'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i
desembre, amb efectes clel clia 15 de juny de 2-019 i donant-los d'alta al régim
general de la Seguretat Social, i aplicant-se el percentatge d'IRPF individualitzat,
segons la normativa de retencions de l'IRPF vigent.

Tercer.- Establir el régim d'assisténcies a les sessions dels órgans col'legiats que es
detalla tot seguit:
Órgan col'legiat al que s'assisteix

lndemnització

Ple de la Corporació

200,00 €

Govern local

150,00 €

Comissions:
lnformatives i de Seguiment. De Comptes. Altres comissions que pugui
crear el Consell Plenari.

100,00 €

Órgans col'legiats del municipi o de fora dels quals I'ajuntament en forma
part.

75,00 €

Per I'assisténcia en representació de I'ajuntament davant d'organismes
els quals han convidat a l'ajuntament.

75,00 €

Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial
poden percebre assisténcies per la concurréncia efectiva a les sessions dels órgans
col'legiats de la Corporació de qué formin part.

El procediment de justificació de les assisténcies a sessions es fará mitjangant
certificat del secretari de l'órgan acreditatiu dels regidors assistents a cada sessió.
Amb aquest certificat es procedirá a confeccionar el resum detallat per a cada
regidor de les assisténcies per la seva inclusió a les nómines.

Quart.- Establir el régim d'indemnitzacions per als membres electes de I'Ajuntament
per les despeses efectivament realitzades en I'exercici del seu cárrec:
L'import de les dietes per trasllat fora de la localitat dels membres de la corporació,
150,00 € diáries, si es pernocta fora del domicili habitual o s'está tot el dia fora del
municipi, i 75,00€ migdia. A més es faran efectives les despeses corresponents
d'allotjament. En els casos de sortida a I'estranger, segons les circumstáncies, la
Junta de Govern Local o el Ple de la Corporació acordará la quantitat, si no hi ha
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acord exprés, ser¿ igual que en territori nacional. Pels km recorreguts s'abonará la
quantitat de 0,22 cm per cadascun.

Cinqué.- L'alcalde pel decret dictat el dia 15 de juny de 2019, va determinar el nom i
cognoms dels membres electes que exerceixen el seu cárrec amb delegacions de
I'alcaldia i amb dedicació exclusiva i parcial.
Els regidors seran responsables de qué el régim de dedicació, que se'ls hi estableix
en el present acord i en el Decret d'alcaldia de designació no resulti incompatible
amb la situació de dedicació exclusiva o parcial que puguin tenir reconeguda en
altres administracions o per a qualsevol altra activitat pública o privada, o de qué les
retribucions que es fixen el límit máxim total, que poden percebre els membres de
les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assisténcies, establert a
I'art. 75 bis LBRL.

Sisé.- Els imports establerts en el present acord per les dedicacions exclusives o
parcials, segons el seu régim de dedicació, i per les assisténcies, restaran en vigor
des de la data del seu nomenament i només podran ser modificats per acord del Ple
de la Corporació.

a I'Area d'lntervenció per procedir a la
consignació adequada i suficient de les quantitats en el pressupost de despeses de
la Corporació.
Seté.- Comunicar la present resolució

Vuité.- Publicar íntegrament el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d'anuncis de la corporació.

9.. RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÉNCIES EN LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Es dóna compte del següent decret de I'alcaldia,
Delegacions de I'Alcaldia en Ia Junta de Govern Local
1. ANTECEDENIS

E/ passaf 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions /ocals. EI nou Ajuntamenf es ya
constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

Si el Ple de la Corporació acorda la creació de la Junta de Govern Local amb l'objecte de
dotar d'una major celeritat i eficácia l'actuació municipal, aquesta alcaldia considera
necessari l'establiment d'un régim de delegacions de matéries, la competéncia de /es quals
ostenta l'Alcaldia, en vi¡lut de la Llei, en favor de la Junta de Govern Local.
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2. FONAMENIS DE DRET
De conformitat amb l'article 21.3 de la LIei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de /es bases de
régim local i normativa concordant, l'Abaldia pot delegar lExercbide /es seves atribucions,
sempre que no es trobin entre aquelles matéries indelegables previstes al mateix article 21.3
i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de /es administracions públiques
i del ¡sroceclirtrctt t adt¡t ln I stt'atl u cotn [t.
Per tot aixó i de conformitat amb la legislació vigent,
RESOTC

Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les compefdncies que

a continuació es

relacionen:
a) Aprovació de les liquidacions tributáries, resolució dels recursos de reposició interposats
contra les mateixes i aprovació dels ajornaments i fraccionament de pagaments. Aprovació
de /es devolucions de faxes i preus públics.

b) Conceftació d'operacions de tresoreria quan l'import acumulaf de /es operacions vives en
cada moment no superin el 15 per 100 dels rngressos liquidats en l'exercici anterior.

c) Aprovació de ce¡fificacions d'obreg serveis i subministraments.

d)

Aprovar l'atorgament de subvencions així com I'aprovació de /es Bases reguladores de
/es corresp o n e nts co nv o c atórie s, q u a n req u e re i x i n co n c u rré n ci a p ú b I i c a.

e)

Sol.licitar i acceptar l'atorgament de subvencions de tota c/asse quan la disposició que
reguli la convocatória no estableixi que sigui el Ple de l'Ajuntament l'órgan competent per
sol' I icitar-les i acceptar-les
f) Aprovar I'oferta pública d'ocupació de conformitat amb

el pressupost i la plantilla aprovats

pel Ple.
g) Aprovar /es Bases per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de
treball, així com efectuar les convocafdries que desenvolupin /es bases aprovades.

h) Nomenament dels órgans de selecció del personalfuncionari i laboral.

i)

Nomenament

del personal i la seva sanció, excepte la separació del seruei

funcionaris i l'acomiadament del personal laboral.

j)

Selecció, nomenament i destitució de funcionaris interins

k) Selecció, nomenament i acomiadament de personal interí laboral no permanent.
l) Aprovar /es comissions de serveis

i permutes

dels funcionaris de la corporació.

dels
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m) Contractacions d'obres, subministraments, serveis, gestió de seryels públics, contractes
administratius especials i contractes privafs quan el seu import no super¡ el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 euros, així com els contractes plurianuals
de durada no superior a quatre anys si l'import acumulat de /es seyes anualitats no supera
l'esmentat percentatge del 10%o, referit als recursos ordinaris del pressuposf del primer
exercici, ni la quantia assenyalada.

La delegació comprén fofes /es facultats atribuides a l'órgan competent relatives a
l'adiudicació, modificació, interpretació i resolució dels contracfes i adjudicacions.
n) La concessió de béns, l'adquisició de béns immobles i drets objecte de la legislació
patrimonial, així com l'alienació del patrimoni municipal, quan el seu valor no sigui superior
al 10% dels recursos ordinaris delpressupost, ni als 3.000.000 euros.

La delegació comprén fofes /es facultats atribuides a l'órgan competent relatives a
I'adjudicació, modificació, interpretació i resolució dels procediments de concessó,
adq uisició i alien ació.
o) L'aprovació dels projectes d'obres i servers, la contractació dels quals sigui competéncia
de l'alcalde i estiguin prevrsfos en e/s pressuposfos.

p) L'atorgament de fofa c/asse de llicéncies i autoritzacions, excepte els procediments que
s'incoín a resu/fes del régim de comunicació en matéria urbanística.

q) L'aprovació dels

instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general quan no estiguin expressament atribuits al Ple, així com la dels instruments de
gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

r)

Aprovació dels informes en tots aquells expedients en qué interuingui una altra
administració o hagin de resoldre's per aquesta, en aquells supdsÍs en qué la competéncia
no estiguiexpressament atribuida al Ple.
s) La pofestat sancionadora en matéria d'infraccions d'Ordenances Municipals de protecció
de Ia legalitat urbanística que no estigui atribuida a altres órgans, excepte la incoació de
l'expedient i I'adopció de mesures cautelars, que continuará sent competéncia de l'Alcaldia.

t)

Totes aquelles altres competéncies que Ia legislació de l'Estat o de /es comunitats
autónomes assignin al municipi i no s'atribueixin a altres órgans municipals.
Segon.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern Local, en e/s
termes i dins dels límits de la present delegació, no senf susceptibles de ser delegades en
cap altre órgan.
Tercer.- Les delegacions efectuades comprenen tofes /es potesfafs inherents per a dictar els
corresponenfs acfes administratius en /es matéries delegades, així com autoritzar, drsposar i
reconéixer les obligacions dels pagaments que se'n derivin i realitzar fofes /es actuacions
fins a la total conclusió dels expedients, així com la resolució dels recursos, a qué fa
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referéncia l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, il'article 115 del RD 2568/86,
interposats contra e/s acfes dictats en virtut de /es atribucions delegades.

Quaft.- Les presents delegacions, de conformitat amb el que disposa I'article 51.2 del
Reglament d'organització, funcionament i régim jurídic de /es entitats locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a l'adopció
<lel pesertl acord, se/rse peludlcl de la seva publlcacló en el Butllett Oficial de la Prov[ncia, i
tindran carácter indefinit, sens perjudici de la potestat de l'alcaldia d'avocació de fofes o
algunes de /es atribucions delegades en la Junta de Govern.
Cinqué.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que
disposa l'article 44.2 deltext legal abans esmentat.

Sisd.- Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació, als efecfes del seu
coneixement en la primera sessó que celebri, per tal de donar compliment a alló que
estableix l'a¡ficle 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
Creixell, 15 de juny de 2019. Firmen irubriquen: L'alcalde,Jordi Llopaft Senenf. El secretariinte¡ventor, Josep Ma Piqué i Cugat

E¡ deu membres assistents del onze que formen el consistori es donen per
assabentats.

IO.. RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÉNCIES EN ELS
REGIDORS DELEGATS.
Es dóna compte del següent decret de I'alcaldia,

""En data 15 de juny de 2019 va prendre possessó del cárrec d'alcalde-president de
l'Ajuntament de Creixell el sotasignat sr. Jordi Llopart

i Senent

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de /es óases del régim local, en e/ seu a¡ticle 21.1
relaciona les atribucions que corresponen a l'alcalde-president de la corporació, atribucions
que completa l'article 24 del Text refós de /es disposicions /egals vigents en matéria de
regim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, de /es quals són
delegables les que l'a¡ticle 21.3 de la própia Llei assenyala.

L'article 23.4 de la referida Llei 7/1985, de 2 d'abril, faculta l'alcalde per tal de delegar
l'exercicide /es seyes atribucions delegables en e/s membres de la Junta de Govern Local o
mitjangant delegacions especials per comeses específrques en qualsevol regidor, encara
que no pertanyi a l'esmentada Junta.
L'afticle 21.3 de l'esmentat text legal atribueix a l'alcalde la potestat de delegar l'exercici de
/es seyes competéncies i quines són a favor de la Junta de Govern Local o a favor dels
tinent d'alcalde o regidors delegats.
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En conseqüéncia, aquesta Alcaldia-Presidéncia, en ús de /es atribucions

legalment

conferides, té per bé dictar ta següent RESOLIJC!Ó:

Primer.- Iofes /es delegacions tenen carácter de delegació especial per a l'área indicada i
pels comesos que s'assenya/en, incloent la facultat de dirigir e/s seryeis corresponents, la de
gestionar-los. Aquesta delegació inclou Ia signatura de la documentació corresponent
exclusivament a les competéncies i comesos objecte de delegació, inclosa la signatura del
vist-i-plau en totes les certificacions que lliuri Ia Secretaria-lnteruenció, sobre antecedents
que hi ha en serveis municipals integrats en /es árees que siguin objecte de delegació.
Conformar les factures corresponents que afectin a les compeféncies delegades.
Conformar e/s servers fora de Ia jornada i les hores extraordináries del personal adscrit a at
seva área, e/ seu control i la proposta per a la seva aprovació.

No esfá inclosa en cap Ia facultat de resoldre mitjangant acfes administratius que afectin a
tercers.

Segon.- Nomenar regidors delegats de l'Alcaldia als membres corporatius segrienfs.
DELEGACIÓ PRIMERA
Regidora Delegada: siLVtA FARRERO TAHULL

Anee DE TURISME
E/s comesos es concreten en:

1. Oficina de turisme.
2. Promoció turística.
3. Informació turística.

4. Fires Turístiques i mercats i la seva promoció.
5. Relacions turístiques interiors i exteriors.
6.

Proposta per a la contractació de subministraments, assrsféncra i seryeis en tot alló
gue es refereixi o afecti a matéies própies de turisme sempre que estiguin previsfos
pressupostáriament i amb crédit suficient.

7.

Proposta per a l'establiment de convenis competéncia de la regidoria delegada
sempre que estiguin previstos pressupostáriament i amb crédit suficient.

Anre DE coMERe
E/s comesos es concreten en:
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1.

Establiment de convenis competéncia de la regidoria delegada sempre que estiguin
previsfos pressupostáriament i amb crédit suficient.

2.

La direcció interna dels esfudrs i treballs per a la realització i desenvolupament del
sector, comercial i de serveis que permetin el millor desenvolupament de /es
exisfenfs i la intplantació de noves.

3. Estudide convenis amb les Cambres de Comerg.
4. Direcció iimpulsió d'activitats industrials i comercials.
5. Autoritzar, dirigir, gestionar, i impulsar fofes /es contractacions que realitzi l'área.
6. Conformar, amb quantitat, qualitat i preus les factures del que hagi encomanat.
Anee DE MEDI AMBIENT
E/s comesos es concreten en:

1.

Servers de socorrisme i balisament de la platja.

2. Proposta per a l'establiment de convenis competéncia de la regidoria delegada
sempre que estiguin previsfos pressupostáriament i amb crédit suficient.

3. Prevenció i control

del Medi Ambient (só1, aire, aigua, sorolls), llevat que es tracti
d'activitats sofmeses a la Lleid'interuenció integral de l'Administració Ambiental.

4.

Relacions amb órgans no municipals compefenfs en la matéria de MediAmbient.

5. Desratització i desinsectació.
6. Servers de temporada a la platja.
7. Tractaments de resrdus.
DELEGACIÓ SEGONA
Regidor delegat: FRANCESC SENIíS ESCAMILLA

Anen DE CULTURA
E/s comesos es concreten en:

1.
2.

Promoció i difusió de la Biblioteca Municipal.
La programació d'acció cultural.

3. La promoció de cultura popular.
4. Promoure el centre de cultura municipal.
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5.
6.

Publicacions culturals municipals.

7.

Proposta per a l'establiment de convenis competéncia de Ia regidoria delegada
sempre que estiguin previsfos pressuposfáriament i amb crédit suficient.

Pagina Web, comunicació i divulgació municipal.

Anee D'ESPoRrs
E/s comesos es concreten en:

1.

Promoció de I'esport.

2.

Proposta per a l'establiment de convenis en matéria d'esport amb qualsevol entitat
sempre que les eventuals aportacions económiques municipals estiguin previsfes a/s
pressupostos m un icipal s.

3.

lnstal'lacions esporffues.

4.

Proposta per a l'establiment de convenis competéncia de Ia regidoria delegada
sempre que estiguin previstos pressupostáriament i amb crédit suficient.

Anre DE PATRtMoNt
E/s comesos es concreten en:

1.

Patrimoni históric municipal.

2.

Catáleg municipal d'especial interés históric.

3. A¡xiu históric municipal.
4. lnventari municipal: Béns mobles iimmobles.
5. Proposta per a l'establiment de convenis competéncia de la regidoria delegada
sempre que estiguin prevrsfos pressupostáriament i amb crédit suficient.

6.

L'acceptació o la denegació de /es cessions de béns a títol lucratiu sub.¡'ecfes a
condició, cárrega o gravamen onerós, així com les heréncies, e/s llegats o /es
donacions.

7. La constitució de drets reals, el gravamen, l'arrendament i qualsevol altre forma de
cessó d'ús dels béns patrimonials.

8.

L'adscripció dels óéns de domini públic a organismes autónoms i sociefafs mercantils
amb capital íntegrament públic de l'Ajuntament.

9.

Les actualitzacions de I'inventari de béns immobles
seva rectificació i comprovació, que correspon al PIe.
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10. Accions administratives en defensa dels béns i drets de la corporació.

DELEGACIÓ TERCERA
Regidor detegat: JORDI MOLTNÉ GÓRRIZ

Anrn

D'URBANISME

Els comesos es concreten en:

1.

Gestió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

2.

Plans parcials, Especials i de Millora urbana

3. Patrimoni públic delSd/ i de l'Habitatge

4.

Projectes d'urbanització complementaris

5. Expropiacions
6. Programació, gestió i control i seguimenfs

de /es Oóres Municipals, rncloses

les d'edificis públics.

7.
8.

Direcció, impulsió i inspecció d'obres

9.

Proposta per autoritzacions per ocupació del domini públic relacionades amb
l' atorgament de llicéncies d' obres.

10.

lnstruir expedients sancionadors en matéria de disciplina urbanística, d'activitats
sofmeses a la Llei de la lnte¡venció lntegral de I'Administració Ambiental, i
d'infraccions a /a llei de policia d'espectacles, les activitats recreatives i e/s

i activitats industrials i comercials.

Proposta per a l'atorgament de Llicéncies urbanístiques, autoritzacions i [licéncies
ambientals i comunicacions i informes en e/s expedients d'activitats amb incidéncia
ambiental, iinnócues.

establiments públics.

/es resolucions de trámit en la matéria assenyalada en l'art. 21.1.j) de la
LleiT/85 de 2 d'abril, delegada en la Junta de Govern Local.

11. Dictar fofes

12. Proposta per a la protecció de la legalitat urbanística.
13. Proposta per a la devolució de fiances drposffades per raó d'atorgament

de llicéncies

urbanístiques.
14. Autoritzar, dirigir, gestionar, i impulsar fofes /es contractacions que realitzi l'área.

15. Conformar, amb quantitat, qualitat

i preus

les factures del que hagi encomanat.
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Anee DE RECURSoS HUMANS
EIs comesos es concreten en:

1. Dirigir, impulsar

i

inspeccionar

e/s servers corresponents

recabant

e/s

assessoramenfs fécnlbs necessaris.

2.

Efectuar les convocafdries derivades de l'oferta pública d'ocupació de conformitat
amb les bases aprovades per la corporació, tant per /'accés a la funció pública com
per a la provisió de llocs de treballsuóiecfes a Ia legislació laboral.

3. Efectuar les convocatóries, de conformitat amb /es bases aprovades per
Corporació per
funcionaris.

4.
5.

a la provisió de llocs de treball

assrBnafs per

al seu exercici

la
als

Nomenar eltribunal qualificador en els processos de selecció de personal.

Nomenar els funcionaris de carrera de conformitat amb /es propostes del tribunal
qualificador o de l'órgan de selecció, en virtut de /es proves se/ecfiyes convocades
per a accedir a places de la plantilla de funcionars o a/s llocs de treball subjectes a la
legislació Iaboral.

6.

Seleccionar, mitjangant convocatória pública, nomenar i destituir personal interí per
a/s //ocs de treball rnclosos en Ia plantilla de personal amb dotació pressuposfána
suficient i amb obseruanga de les normes reguladores de I'oferta pública d'ocupació.

7.

laboral o permanent mitjangant convocatória pública i, si
s'escau, amb obseruanga de /es normes de I'OTG, segons /a modalitat de
contractació laboral que s'adopti, per cobrir llocs de treballrnclosos en la plantilla de
personal amb dotació pressupostária suficient i amb observanga de les normes
reguladores de l'ofe¡ta pública d'ocupació.

8.

Efectuar l'adscripció i Ia remoció del personal funcionari als llocs de treballreseryafs
per al seu exercici per aquesf personal sempre que la provisió d'aguests llocs no
estigui reservada a concurs, la resolució del qual correspon al Ple de Ia Corporació.

9.

Dtsposar el trasllat en Comissió de serveis d'un funcionari a qualsevol altre lloc de
treball de l'entitat local.

Contractar

el personal

10. Aprovar la permuta dels cárrecs de funcionaris que els ocupen en propietat.

11. Efectuar I'adscripció i Ia remoció del personal laboralals //ocs de treball reservats per

al seu exercici per aquest personal, de conformitat amb les normes reguladores de
le

s rel acion s I aboral s.

al personal funcionari de llocs de treball la provisió
dels quals correspon efectuar mitjangant concurs que ha de resoldre el Ple de la
Corporació.

12. Efectuar I'adscripció accidental
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possessó dels seus cárrecs als funcionaris nomenats, tant en e/s casos
d'accés a la funció pública local, com en e/s de provisió de llocs de treball i atorgar
els contractes del personal subjecte a la legislació laboral.

13. Donar

14.Declarar iresoldre fofes /es situacions administratives de qualsevol funcionari o
personal laboral.
15.

Aplicar el régim de llicéncies, permisos, jornada de treball i horaris.

16. Dictar en cas de vaga el Decret de serveis mínims corresponent.

17. Determinar l'horari dels diferenfs servers i

la
18.

distribució de la

el personal adscrit en aquests, com també

jornada.

Autoritzar l'exercici d'un segon lloc de treball amb carácter públic al personal
depenent de l'entitat local.

19.

Aprovar I'assignació del complement de productivitat i de les gratificacions, d'acord
amb les normes esfafa/s reguladores de /es retribucions del personal al servei dels
ens /ocals.

20. Planificació de la organització interna del personal l'ajuntament.
21. Planificació delcursos de formació en relació al lloc de treball que s'ocupa.
22. L'aplicació del régim de llicéncie,g permrsog jornada de treball i horaris dels diferents
servels del personal adscrit a aquest, així com també la distribució de la jornada i el
seu control.

23. Les hores extraordináries del personal i el seu control, prévia autorització ijustificació
de les regidories delegades corresponenfs de cada área que es sol'licitin.
AaTn DE NoyES TECNOLOGIES
E/s comesos es concreten en

1.

Noves tecnologies, Smart City i Transparéncia.

2.

lnfraestructures de tecnologies de la informació.

3.
4.

Sisfemes i servers de gestió de la informació.

5.

Societat del coneixement, alfabetització digital

Seguretat i interoperabilitat.

6. Administració electrónica.
7. Govern Obert-Plataformes de pafticipació,
oberfes. Estratégi a

8.

i

desenvol upame nt de

Oficina d'Atenció alCiutadá.

i punts TlC.

innovació oberta, transparéncia
intel' l igent " S m art C ity".

ci utat

i

dades
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9.

Telefonia fixa i móbil.

10. ADSL, Routers, Switch. Desplegament i manteniment wifi.
11. Xa¡xes telemátiques: lnformática i telefónica.
12. Desplegament i manteniment fibra óptica.
1

3. I mmótica/domótica edificis.

1

4. Sistemes d'alimentació inintenompuda (SAI).

15. Srbfemes de baixa tensió.

16. Gestió de cámeres de seguretat edificis (alta, manteniment, desplegament).

DELEGACIÓ QUARTA
Regidora delegada: CONSUETO PICÓN GOMTS

Aaee DE SEcRETARIA DE LA DINA I IGUALTAT
E/s comesos es concreten en:

1.

Servei d'informacó i assessorament a dones.

2.

Polítiques d'igualtat: promoció de la igualtat d'oportunitats entre homes
prevenció de /es violéncies contra /es dones

3.

lnformació sobre recursos específics

en

i

dones i

situacions de discriminació i/o violéncia

masclista.

4. Atenció a les diferents demandes de /es dones: escolta, contenció iorientació.
5. Promoure la creació i conducció de grups de dones amb l'objectiu de millorar la
situació personal, reflexionant sobre actituds, habilitats o rols, i guanyant autonomia.

6.

Organització de tallers de temátiques d'interés per
personals, autodefensa, sexu alitat, etc.

7.
8.

Col'laboració icoordinació amb la xarxa assocraffua

9.

a les dones: autoestima,

ide

eines

dones delterritori.

Organitzar jornades d'informació sobre drets de /es dones en e/s següenfs ámbits:
processos de separació i divorci, laboral , estrangeria, o violéncia masclista.

Promoure activitats sobre trámits legals, procediments penals o administratius,
informació per a sot'ticitar etservei de justícia gratuiTa i torn d'ofici especiatitzat.

10. Organitzar xerrades sobre qüestions relacionades amb e/s drefs de /es dones.
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AnTn DE EENESTAR, ATENCIÓ SOCM L i SANITAT
E/s comesos es concreten en:

1.

lnterlocutor en el servei Comarcald'assisféncia social i I'ajuntament.

2. La proposta de /es acf¿racions i esfuc/rs

adregats al dasanvolupamant dels servers de

benestar social.

3. L'impuls i proposta de les esfrafégies

i programes a desenvolupar per a la promoció
i
dels grups d'atenció especial, com pot ser
la
integració
social
desenvolupament
de
infantesa, tercera edat, disminuits, immigrants i marginats.

4.

L'impuls i proposta de les esfrafdgies i programes a desenvolupar per a la deguda
prestació dels seryeis d'atenció familiar, ajuda a la llar, esco/es-óresso/ i accés a
I'habitatge pels col' lectius económicament desfavorits.

5. Proposta per a la contractació i subministrament d'assrsféncra i serveis

en tot alló

que és reflecteixi o afecti matéries própies.

6.

Proposta per a l'establiment de convenis amb qualsevol entitat sempre que les
eventuals aportacions económiques municipals estiguin previsfes en el pressuposf
municipal.

7.

Atenció alciutadá.

8. Programa
9. Programa

d'atenció a /es persones amb discapacitat i dependéncia.
d'atenció a la infáncia i la família.

10. Polítiques d'inclusió: Oficina técnica d'inclusió

i cohesió social per a I'atenció de /es

persones en situació i en risc d'exclusió social.
11. Gestió del Consultori Municipal.

12. Gestió, impuls i desenvolupament de /es campanyes sanitáries engegades per les
autoritats com petents.

AnfA DE LA GENI GRAN (Compartida amb la regidora

sra. Pilar Romero)

E/s comesos es concreten en:

1.

Programa d'atenció a la gent gran: Casal municipal.

2. Promoure polítiques d'atenció social de la gent gran.
3. lmpulsar programes en matéria de la gent gran.
4. Proposfes d'autoritzacions per a la utilització de les instal'lacions
municipals per a la gent gran.

equipaments
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DELEGACIÓ CINQUENA
Regidora delegada: PILAR ROMERO GRACIA
ENEE DE JOVENTIJT

E/s comesos es concreten en:

.

La proposta de /es actuacions i fasgues a desenvolupar encaminats a la promoció de
la joventut.

2.

La promoció de l'associacionisme juvenil i Ia proposta dels serueis d'esbarjo i casa/s
d'estiu a prestar pel municipi.

3.

Ser interlocutor ordinari amb les diferents institucions públiques o privades, i
col'lectius, l'objecte dels quals sigui la promoció i desenvolupament d'activitats
relacionades amb les competéncies municipals en matéria de joventut.

1

4. Proposta per a I'establiment

de convenis competéncia de Ia regidoria delegada

sempre que estiguin previstos pressupostáriament i amb crédit suficient.

5.
6.

Suport

a les iniciatives jovenils.

Suport a/sTbves creadors.

Aaen DENSENyA MENT
E/s comesos es concreten en

1.

Ser interlocutor ordinari amb les diferents institucions públiques o privades, i
col'lectius, l'objecte dels quals sigui la promoció i desenvolupament d'activitats
relacionades amb les competéncies municipals en matéria d'ensenyament.

2.

La proposta de les actuacions i fasgues a desenvolupar encaminats a la promoció
de /es árees d'ensenyament.

3.

Promoure
en

se

i

planificar /es proposfes

nyaments

a

desenvolupar

en ads p/ásfirTues i

m u sical s.

4.
5.

Promoció de l'éxit académic de tot I'alumnat.

6.

Suport acompanyament
educatius.

Promoció deltreball i aprenentatge significatiu en xarxa de la comunitat educativa.

i

a les actuacions d'atenció a la

7. Impuls en l'ámbit comunitari d'accions d'orientació i

diversitaf dels centres

acompanyament académic

professional.
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8.
9.

Reducció de /es desigualtats entre els col'lectius.
Potenciar la parficipació en activitatsi espais de convivéncia de l'entorn escolar.

10. Donar suport a la funció educativa de /es famílies.
11. Promoció de tallers

familtes

i sessions (in)formatives que ajudin a Ia funció educativa de /es

iel desenvolupament

de /es seves habilitats parentals.

12. Difusió de la informació relativa a/ sisfema educatiu.
13.

Foment d'accions que afavoreixin la implicació
l'entorn escolar.

i

participació de les famílies en

14. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització.

15. Accés al sistema educatiu.
16. Foment de la

pafticipació/implicació de I'alumnat alteixit associatiu del municipi.

17. lncentivació i suport per a la reincorporació alsrsfema educatiu.
18. lmplementació
19. Promoció del

d'accions de suport i promoció dels projectes i actuacions al municipi.

coneixement dels recursos i serveis exrsfenfs al municipi.

20. Garantir la formació i aprenentatge al llarg de la vida.
21. Definició de circuits
22. Difusió

i recursos flexibles per a I'aprenentatge de la llengua.

de la informació relativa al sistema educatiu i e/s recursos gue tenim al

territori

Anee DE LA GENT GRAN (Compartida amb la regidora sra. Consuelo Picón)
E/s comesos es concreten en:

1.

Programa d'atenció a la gent gran: Casal municipal.

2. Promoure polítiques d'atenció social de Ia gent gran.
3. lmpulsar programes en matéria de la gent gran.
4. Proposfes d'autoritzacions per a la utilització de les instal'lacions
municipals per a la gent gran.
AnTn DE FESIES
E/s comesos es concreten en

equipaments
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1.

Proposta per a l'organització de /es activitats de fesfes del municipi que depenguin
de I'ajuntament.

2.

Promoció
local

i salvaguarda de la cultura popular local i catalana i del patrimoni

festiu

3. Gestió, organització i promoció de /es Fesfes Majors i tradicionals i coorganització o
col'laboracó en fesfes organitzades per altres entitats.

4.

lnnovació, producció i organització d'esdevenimenfs fesfrus, concerts i espectacles al
carrer.

Anee DASSOC/ACIONS (amb et suporf de ta regidora sra. Consuelo Picón)
E/s comesos es concreten en:

1.

Promoure, impulsar

i

planificar /es proposfes

a desenvolupar

activitats

per

les

assoclacions.

2.

Proposta per a la contractació de subministraments, assisféncia i servers, en tot alló
que es refereixi o afecti a matéries delegades.

3.

Proposta per a l'establiment de convenis competéncia de la regidoria delegada
sempre que estiguin prevrsfos pressuposfáriament i amb crédit suficient.

4.
5.

Incentivar I'associacionisme en el municipi.
Incentivar participació ciutadana en /es assocr,acions.

Tercer.- En totes les resolucions que es dictin i atribucions gue es desenvolupin pels
delegats, en vi¡tut de /es delegacions gue antecedeixea es fará consta,: expressament que
s'adopten en ús de Ia delegació atorgada, i l'antesignatura contindrá I'expressió: "la regidora
o el regidor delegat" quan tingui aquesta condició.

Quart.- L'alcalde podrá advocar en qualsevol moment les delegacions efectuades, sense
menyscapte de la possibilitat de revocar o modificar les delegacions atorgades.
Cinqué.- Que s'informi a I'Alcaldia de /es actuacions que, en ús de la present delegació, es
duguin a terme.

Sisé.- Notificar

la

present resolució

a fofs e/s Regrdors

delegats, així com a/s serueis

municipals.

Sefd.- Publicar per al general coneixement la present Resolució de conformitat amb
l'establert a l'article 13.3 de la LIei 30/92, de 26 de novembre, de régim jurídic de /es
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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Així ho mana ifirma el sr. alcalde, a Creixell, quinze de juny de dos mil dinou. Firma i rubrica
l'alcalde, Jordi Llopart i Senent.

El deu membres assistents del onze que formen el consistori es donen per
assabentats.

I1.- RESOLUCIO DE L'ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE
Es dóna compte del següent decret de l'alcaldia,
1. ANTECEDE'\TS
Aquesta Alcaldia, un cop constitulda Ia nova Corporació en sessó pública el 15 de juny de
2019 ien virtut de la potestat d'autoorganització, ha de designar e/s finenfs d'alcalde.

2. FONAMENTS DE DRET
D'acord amb d'alló gue dlsposen e/s articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladorq de /es bases del régim local, i l'art. 55 del Decret legislatiu A2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova elText refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya.
De conformitat amb el que dr:sposa I'article 35.2.b) i 46 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i régim jurídic de /es
entitats locals.

3. RESOLUC/IÓ
Per tot aixó, en ús de les atribucions que m'han estat conferides per la normativa abans
esmentada, RESOLC:

Primer.- Nomenar Tinents d'Alcalde d'aquest ajuntament als regidor/res següents:
Primera Tinent
Segon Tinent

d'Alcalde

d'Alcalde

Tercera Tinent

d'Alcalde

Sra. Pilar Romero Grácia
Sr. Jordi

Moliné Górriz

Sra. S/via Farrero Tahull

Segon.- Correspondrá als Tinents d'Alcalde substituir a l'Alcalde, en totes /es seves funcions

i per ordre de nomenament, en casos d'abséncia, malaltia o impediment que l'impossibiliti
per a l'exercici de /es seves atribucions. Així mateix, a/s efecfes de garantir el normal
funcionament dels órgans de govern col'legiats presidds per l'alcaldia, els Tinents d'Alcalde,
ostentaran la presidéncia accidental, davant l'abséncia de l'alcalde. A tal efecte a l'inici de la
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sessó es donará compte de l'abséncia de l'alcalde i es procedirá a anunciar la substitució
del Tinent d'Alcalde que estigui present.

Tercer.- Donar compte d'aquesta Resolució al Ple en la propera sessó gue es dugui a
terme.
Qua¡ú.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de Ia Província de Tarragona, sens
perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de I'endemá de Ia seva signatura.

Cinqué.- Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats.
Creixell, 15 de juny de 2019. Firma i rubrica l'alcalde, Jordi Llopatt Senent.""

El deu membres assistents del onze que formen el consistori es donen

per

assabentats.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca
sessió a la una del migdia, de la qual s'estén aquesta acta de qué certifico.
El secretari,

EI

i Llopart

i

nt.

Josep

Piqué iCugat
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