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Es fa públic un extracte de l’acta de la sessió plenària de data 25 de juny de 2019. 
 
 
 
Gregorio Juárez Rodríguez 
Secretari General 
 
 

(Document signat electrònicament al marge) 
 
 
NÚM.:  10 
ÒRGAN: Ple de l'Ajuntament 
SESSIÓ:  Extraordinària 
DATA: 25 de juny de 2019 
HORA: 13,35 h. 
DOCUMENT: Acta 
 

A C T A 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Presa possessió càrrec regidor Joan Carles Solanes Samper 
2. Constitució grups municipals 
3. Periodicitat de les sessions plenàries 
4. Creació, composició i règim de les comissions informatives permanents i de la junta de 

portaveus 
5. Nomenament dels representants de la Corporació en òrgans colꞏlegiats 
6. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de 

tinents i tinentes d’Alcalde, membres de la Juntade Govern Local i delegacions de 
l’Alcaldia  

7. Règim de dedicació de l’Alcaldia i el règim retributiu dels càrrecs electes de la 
Corporació 

8. Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual 
 

 
ASSISTENTS 
 

Grup Municipal ERC – AM 
Alcalde : JOSEP CARLES CAPARRÓS GARCIA 
Regidors : CONXI VIZCARRO MONES 

ALBERT SALVADÓ FERNÁNDEZ 
 ÈRIKA FERRATÉ CURTO 

RAFEL BALAGUÉ BAILA 
OONA TOMÀS QUIXAL 
ENRIC VIDAL VIDAL 
ÀNGELA REVERTÉ FERRÉ 
JOAN GRAU CASAJUST 
ORIOL CLOS PEPIOL 
Grup Municipal JxCAT – JUNTS 
ELENA QUERAL CASTELLA  
JOAN MARTÍN MASDÉU 
JOAN CARLES SOLANES SAMPER 
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Grup Municipal mR 
PEDRO HERNÁNDEZ LOSA 
FRANCINA MOLINA CAÑADA 
Grup Municipal PSC-CP 
ROSA ANGLÈS BALLESTER 
MARC BRUNET PIÑANA 

 
Secretari General:  

  GREGORIO JUÁREZ RODRÍGUEZ 
 
Interventor de Fons: 

JAVIER GUZMÁN PÉREZ 
 

L’Alcaldia declara oberta la sessió després de comprovar el Secretari l’existència del 
quòrum legal de membres assistents perquè pugui ser iniciada la sessió, i es procedeix tot 
seguit a conèixer els assumptes compresos en l’ordre del dia que es relaciona al 
començament de l’acta. 
 
 
1. PRESA POSSESSIÓ CÀRREC REGIDOR JOAN CARLES SOLANES SAMPER. 
 
El dia 15 de juny de 2019 es va constituir el nou Ajuntament, a la vista dels resultats que es 
van produir a les Eleccions Municipals del passat 26 de maig de 2019. Va excusar 
l’assistència el senyor JOAN CARLES SOLANES SAMPER, que va sortir elegit per la 
candidatura de JUNTS PER CATALUNYA – LA RÀPITA (JxCAT – JUNTS). 
 
Atès que cal formalitzar la presa de possessió del nou regidor, el Secretari General 
comprova la credencial del regidor electe, d’acord amb la certificació tramesa per la Junta 
Electoral de Zona. 
 
Atès que el senyor Solanes ha formulat la declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat i activitats que li proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics 
així com la declaració dels seus béns patrimonials, essent aquests tràmits condició 
necessària per l’efectiva presa de possessió del càrrec, segons disposa l’article 75.7 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Un cop fetes les comprovacions oportunes i davant la voluntat del senyor Solanes de 
prendre possessió del càrrec de Regidor d’aquest Ajuntament, el senyor Secretari llegeix la 
formula establerta i tot seguit procedeix a prendre-li jurament o promesa: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat?” 
 
El senyor Solanes respon “Ho prometo per imperatiu legal pels rapitencs i les 
rapitenques, la Ràpita i Catalunya”. Pren possessió en aquest moment del càrrec. 
  
 
2. CONSTITUCIÓ GRUPS MUNICIPALS. 
 
Per Secretaria es dóna compte de la proposta que formula l’Alcaldia al Ple de la Corporació 
per tal d’acordar, si escau, la constitució dels grups municipals, en els següents termes : 
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“Tots els regidors i regidores que integren aquesta Corporació han presentat escrit tot 
manifestant el grup polític municipal al qual volen ser adscrits, en aplicació de l’article 50.4 
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.  
 
Segons el que disposen l’article 50 del Decret legislatiu 2/2003 i el 65 a 70 del vigent 
Reglament orgànic municipal, així com els articles 23 a 29 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre. 
 
Per tot això, proposo a la Corporació l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER. Tenir per constituïts els grups municipals següents amb els regidors i regidores 
integrants de cadascun d’ells que a continuació s’especifiquen: 
 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
Sigla: ERC – AM 
 
JOSEP CARLES CAPARRÓS i GARCIA  
CONXI VIZCARRO i MONES    
ALBERT SALVADÓ i FERNÁNDEZ   
ÈRIKA FERRATÉ i CURTO    
RAFEL BALAGUÉ i BAILA    
OONA TOMÀS i QUIXAL     
ENRIC VIDAL i VIDAL     
ÀNGELA REVERTÉ i FERRÉ    
JOAN GRAU i CASAJUST    
ORIOL CLOS i PEPIOL 
 
Aquest grup designa com a portaveu Albert Salvadó Fernández i suplent del portaveu Èrika 
Ferraté Curto. 
 
 
JUNTS PER CATALUNYA – LA RÀPITA  
Sigla: (JxCAT – JUNTS) 
 
JOAN MARTÍN i MASDÉU 
ELENA QUERAL i CASTELLÀ 
JOAN CARLES SOLANES SAMPER (atès que va presentar una solꞏlicitud el dia 17 de 
juny per formar part d’aquest grup municipal) 
 
Aquest grup designa com a portaveu Elena Queral Castellà i suplent de la portaveu  Joan 
Martín Masdéu. 
 
 
MÉS RÀPITA 
Sigla : mR 
 
PEDRO HERNÁNDEZ i LOSA 
FRANCINA MOLINA i CAÑADA 
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Aquest grup designa com a portaveu Pedro Hernández Losa i suplent del portaveu 
Francina Molina Cañada. 
 
 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS 
Sigla : PSC-CP 
 
ROSA ANGLÈS i BALLESTER    
MARC BRUNET i PIÑANA 
 
Aquest grup designa com a portaveu Rosa Anglès Ballester i suplent de la portaveu Marc 
Brunet Piñana. 
 
 
SEGON. A la vista dels grups polítics municipals constituïts, s’ha de considerar la 
inexistència del grup mixt perquè cadascun dels regidors i regidores que han pres 
possessió s’han integrat al grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les 
eleccions. El regidor electe Joan Carles Solanes Samper s’haurà d’integrar a un grup 
municipal amb posterioritat, mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia dins dels cinc dies hàbils 
següents a la presa de possessió del seu càrrec, d’acord amb el que estableix l’article 66 
del Reglament orgànic municipal.”  
  
Vista la solꞏlicitud presentada en data 17-06-2019, pel senyor Solanes, conjuntament amb 
els altres regidors i regidores electes del seu grup, d’adscripció al grup municipal JUNTS 
PER CATALUNYA – LA RÀPITA (JxCAT – JUNTS), una vegada constituïda l’actual 
Corporació, d’acord amb l’establert a l’article 50.4 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 a l’acord 
de constitució dels grups polítics municipals adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 
constitutiva de data 15 de juny de 2019, el Sr. Alcalde declara l’adscripció del senyor 
Solanes al grup municipal JUNTS PER CATALUNYA – LA RÀPITA (JxCAT – JUNTS). 
 
Per la Presidència se sotmet l’assumpte a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 
3. PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES. 
 
Per Secretaria es dóna compte de la proposta que formula l’Alcaldia al Ple de la Corporació 
per tal d’acordar, si escau, la periodicitat de les sessions plenàries, en els següents termes : 
 
“Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig i constituït el nou Ajuntament 
el dia 15 de juny de 2019, cal establir, d’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament 
orgànic municipal, la periodicitat de les sessions del Ple. 
 
De conformitat amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i el 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 (TRLMRLC), el Ple pot realitzar sessions ordinàries i 
extraordinàries, havent de realitzar-se les sessions ordinàries del Ple amb una periodicitat 
mínima de cada dos mesos, segons disposa l’article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, si bé per imperatiu del que disposa l’article 12 del 
Reglament orgànic municipal, les sessions ordinàries del Ple tindran periodicitat mensual. 
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L’article 99 del TRLMRLC estableix que la Junta de Govern Local, per a exercir les seves 
competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel Ple de la 
corporació. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 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 l’article 7.1 del Reglament orgànic municipal. 
 
Per tot això, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindran lloc l’últim 
divendres no-festiu de cada mes, a les 13.30 hores, al Saló de Sessions de l’Ajuntament, o 
lloc habilitat a l’efecte. 
  
SEGON. Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc 
setmanalment. 
 
TERCER. Facultar l’Alcaldia per suspendre la realització del Ple ordinari del mes d’agost, com 
a conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes 
municipals, així com per posposar o avançar la realització de les sessions ordinàries del Ple, 
dins del mateix mes de la realització, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un 
període vacacional o per qualsevol altre motiu, previ acord de la Junta de Portaveus, d’acord 
amb el que disposa l’article 12 del Reglament orgànic municipal.” 
 
Per la Presidència se sotmet l’assumpte a votació essent aprovat per 10 vots a favor 
(ERC), 2 vots en contra (mR) i 5 abstencions (JUNTS i PSC).  
 
 
4. CREACIÓ, COMPOSICIÓ I RÈGIM DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
PERMANENTS I DE LA JUNTA DE PORTAVEUS. 
 
Per Secretaria es dóna compte de la proposta que formula l’Alcaldia al Ple de la Corporació 
per tal d’acordar, si escau, la creació, composició i règim de les comissions informatives 
permanents i de la Junta de Portaveus, en els següents termes : 
 
“Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig, i constituït el nou 
Ajuntament el passat 15 de juny de 2019, d'acord amb la legislació vigent i amb el 
Reglament orgànic municipal, cal crear i determinar la composició de les comissions 
informatives de caràcter permanent d'aquest Ajuntament, amb l'objecte de dotar-lo 
d'òrgans l’objecte dels quals és l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de 
ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Junta 
de Govern Local i els regidors i les regidores amb delegacions, per fer efectiu el dret que 
l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 
atorga a tots els grups municipals integrants de la Corporació. 
 
De conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, constituïda per l’article 60 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, en concordança amb els articles 134 i següents del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de cada Corporació 
determinar el nombre i la denominació d'aquestes comissions informatives, tant quan 
neixin amb vocació de permanència per obeir a l'estructura de l'àmbit competencial de 
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l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l'objecte de tractar temes 
específics. 
 
Aquestes comissions han d’estar integrades pels membres que designin els diferents grups 
polítics que formen part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest 
Ajuntament. 
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 60 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, 
en concordança amb els articles 53 a 63 del Reglament orgànic municipal i amb els articles 
123 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, proposo al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels acords següents: 
 
PRIMER. Crear les cinc comissions informatives de caràcter permanent següents: 
 
1. Comissió Informativa de Ciutadania i Educació (que inclou les àrees de Festes, 
Governació, Salut i Educació). 
2. Comissió Informativa de Regeneració Democràtica (que inclou les àrees de Mitjans de 
Comunicació, Administració Digital, Transparència, Identitat i Participació Ciutadana).  
3. Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Ocupació (que inclou les àrees de 
Promoció Econòmica, Turisme, Comerç, Urbanisme i Medi Ambient). 
4. Comissió Informativa d’Hisenda i Gestió Municipal, i Especial de Comptes (que inclou les 
àrees d’Hisenda, Recursos Humans, Serveis). 
5. Comissió Informativa de Serveis a les Persones (que inclou les àrees de Polítiques 
Socials i Igualtat, Joventut, Cultura i Esports). 
 
SEGON. Cadascuna de les comissions informatives creades estarà integrada pels 
membres següents: 
 
President: l'alcalde o regidor/ra en qui delegui. 
 
Vocals: 
 
- 5 representants del grup municipal d’ERC-AM. 
- 2 representants del grup municipal de JxCAT. 
- 1 representant del grup municipal de mR. 
- 1 representant del grup municipal PSC-CP. 
 
Secretaria: el secretari general de l'Ajuntament o funcionari o funcionària en qui delegui. 
 
TERCER. Crear la Junta de Portaveus com a òrgan complementari, en la qual formarà part 
el portaveu de cada grup municipal o suplent en qui delegui. 
 
QUART. La Comissió Informativa d’Hisenda i Gestió Municipal, i Especial de Comptes 
assumirà les competències que l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local i l’article 58 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança 
amb l'article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, atribueix a la Comissió Especial de 
Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les funcions esmentades en tal condició. 
 
CINQUÈ. Les funcions d'aquestes comissions informatives de caràcter permanent seran 
l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta 
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de Govern Local i de l'Alcaldia. En aquests dos últims supòsits, quan aquests òrgans 
actuïn per delegació d'aquell, poden intervenir també en relació amb altres assumptes que 
no siguin de la competència del Ple de la Corporació, quan l'òrgan competent els solꞏliciti el 
dictamen. 
 
A l’efecte del control i seguiment de la gestió dels òrgans als quals anteriorment s’ha fet 
referència, es reconeix el dret de tots els regidors i regidores membres de les comissions 
informatives de poder consultar, directament i personalment, els llibres de resolucions de 
l’Alcaldia i els llibres d’actes de la Junta de Govern Local, custodiats a la Secretaria 
General de la Corporació. 
 
SISÈ. Aquestes comissions realitzaran sessions ordinàries de caràcter mensual, d'acord 
amb el règim de sessions establert pel Reglament orgànic municipal i amb les 
particularitats que, en execució de les seves previsions, estableixi cadascuna de les 
comissions en la seva sessió constitutiva. Poden realitzar sessions extraordinàries quan el 
seu president o presidenta ho decideixi, o quan ho solꞏliciti la quarta part, almenys, del 
nombre legal de membres. 
 
El funcionament s’ajustarà al que preveu el Reglament orgànic municipal i pel Capítol II del 
Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic; pel 
Capítol II del Títol I de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; i pel que preveuen els articles 134 a 138 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i altra normativa de règim local 
d’aplicació. 
 
SETÈ. Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals, fent-los saber que 
hauran de designar els seus representants a cada comissió, i notificar-ho per escrit al 
secretari general d'aquesta Corporació dins del termini d'una setmana a comptar des de 
l'adopció d'aquest acord.” 
 
Per la Presidència se sotmet l’assumpte a votació essent aprovat per 14 vots a favor (ERC, 
mR i PSC) i 3 abstencions (JUNTS).  
 
 
5. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
COLꞏLEGIATS. 
 
Per Secretaria es dóna compte de la proposta que formula l’Alcaldia al Ple de la Corporació 
per tal de nomenar, si escau, els representants de la Corporació en òrgans colꞏlegiats, en 
els següents termes : 
 
“Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig, i constituït el nou 
Ajuntament el passat dia 15 de juny, en compliment de l’article 38 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, cal nomenar els representants de la Corporació en òrgans 
colꞏlegiats. 
 
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Designar els regidors següents com a representants en òrgans colꞏlegiats: 
 
 PARC NATURAL (Consell directiu)    Rafel Balagué Baila 
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 PARC NATURAL (Junta Rectora) Oriol Clos Pepiol i Rafel Balagué 

Baila 
   
 CONSELLS ESCOLARS     Èrika Ferraté Curto 

 
 ACM        Josep Caparrós Garcia 

        
 JUNTA PERICIAL CADASTRAL    Oona Tomàs Quixal 

     
 JUNTA LOCAL DE SEGURETAT    Conxi Vizcarro Mones 

    
 COMISSIÓ DE SEGUIMENT AIGÜES   Oriol Clos Pepiol 

 
 MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ I COMISSIÓ 

PARITÀRIA TREBALL     Conxi Vizcarro Mones 
   

 MANCOMUNITAT TAULA DEL SÉNIA   Èrika Ferraté Curto 
 

 GOVERN TERRITORIAL DE SALUT   Oona Tomàs Quixal 
 

 CONSORCI COMUNICACIÓ LOCAL   Joan Grau Casajust 
   

 ASSOCIACIÓ GRUP D’ACCIÓ LOCAL DEL LITORAL  
COSTA DE L’EBRE      Albert Salvadó Fernández 

   
 CONSORCI DEL MUSEU DE LES TERRES 

DE L’EBRE       Èrika Ferraté Curto 
  

 COMISSIÓ SEGUIMENT CONVENI D’ENCÀRREC DE  
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE  
LA SALUT ENTRE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE  
LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE  
LA RÀPITA       Oona Tomàs Quixal 

     
 COMISSIÓ DE SEGUIMENT CONVENI MARC ENTRE  

EL CONSELL COMARCAL I L’AJUNTAMENT DE SANT  
CARLES DE LA RÀPITA EN MATÈRIA DE SERVEIS  
SOCIALS       Oona Tomàs Quixal 
 
 ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA  

INDEPENDÈNCIA (AMI)     Oriol Clos Pepiol 
 

 ASSOCIACIÓ AGRUPACIÓ DE PENYES 
I COMISSIONS TAURINES A LES TERRES 
DE L’EBRE       Enric Vidal Vidal 

 
 ASSOCIACIÓ DE PORTS DE CREUERS DEL  

MEDITERRANI «MEDCRUISE»    Josep Caparrós Garcia  
 
 GRUP D’ACCIÓ LOCAL, CONSORCI PER AL  
   DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ Albert Salvadó Fernández 
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 AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL  
«SERRA DEL MONTSIÀ»     Oriol Clos Pepiol 
  

SEGON. Comunicar aquest acord als organismes corresponents.” 
 
Per la Presidència se sotmet l’assumpte a votació essent aprovat per 14 vots a favor (ERC, 
mR i PSC) i 3 abstencions (JUNTS).  
 
 
6. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE 
NOMENAMENTS DE TINENTS I TINENTES D’ALCALDE, MEMBRES DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL I DELEGACIONS DE L’ALCALDIA. 
 
Per Secretaria es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de 
nomenaments de tinents i tinentes d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local i 
delegacions de l’Alcaldia, en els següents termes : 
 
“Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig de 2019, i constituït el nou 
Ajuntament el passat 15 de juny, es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia següents: 
 
«DECRET D’ALCALDIA 677/2019, DE 17 DE JUNY. 
 
Una vegada constituïda la nova Corporació, en sessió pública realitzada el proppassat 15 
de juny, com a resultat de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019, 
en virtut de la potestat d’autoorganització, amb la finalitat de donar-li una major eficàcia en 
la gestió dels assumptes municipals, cal delegar determinades matèries als tinents i a la 
tinenta d’alcalde, i als regidors i a les regidores municipals. 
 
Segons el que disposen els articles 43 i 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals i 43 i següents del Reglament orgànic municipal quant a delegacions de 
matèries i atribucions als regidors i regidores. 
 
Per tot l’exposat, i en ús de les atribucions que em són pròpies, resolc: 
 
PRIMER. Efectuar les delegacions següents per matèries a favor dels regidors i de les 
regidores següents: 
 
- Hisenda i Promoció Econòmica    Albert Salvadó Fernández 
- Cultura i Educació     Èrika Ferraté Curto 
- Governació, Recursos Humans i Comerç   Conxi Vizcarro Mones 
- Festes i Serveis      Enric Vidal Vidal 
- Joventut i Identitat      Rafel Balagué Baila 
- Mitjans de Comunicació, Administració Digital 

i Transparència      Joan Grau Casajust 
- Medi Ambient i Participació Ciutadana   Oriol Clos Pepiol 
- Polítiques Socials i Igualtat, i Salut   Oona Tomàs Quixal 
- Esports       Àngela Reverté Ferré 
 
Les matèries d’Urbanisme i Turisme no es deleguen, són competència d’aquesta Alcaldia. 
 
SEGON. La delegació de matèries a favor dels regidors i de les regidores esmentats 
comportarà únicament la facultat de gestió de l’àrea corresponent i d’elaboració de 
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propostes de resolució, però no inclou les facultats resolutòries que continuaran essent de 
l’Alcaldia, de la Junta de Govern Local o del Ple segons la distribució legal de 
competències i les delegacions efectuades per aquesta Alcaldia a la Junta de Govern 
Local. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució als regidors i a les regidores delegats. 
 
QUART. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de 
la seva efectivitat a partir de l’endemà de la signatura. 
 
CINQUÈ. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la sessió 
extraordinària d’aquest prevista a l’article 38 de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre.» 

 
«DECRET D’ALCALDIA 678/2019, DE 17 DE JUNY. 
 
Una vegada constituïda la nova Corporació, en sessió pública realitzada el proppassat 15 
de juny, com a resultat de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019, 
en virtut de la potestat d’autoorganització, cal constituir la Junta de Govern Local com a 
òrgan necessari de l’Ajuntament i efectuar la designació i nomenament dels membres que 
han d’integrar la Junta de Govern Local i dels tinents i tinents d’alcalde.  
 
Segons el que determinen els articles 20.1.b), 23.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), 48.1.b) i 54 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 (TRLMRLC), 35.2.d) i 112 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals (ROF), i 33 i següents del Reglament orgànic municipal (ROM), que estableixen la 
necessarietat que la Junta de Govern Local en l’organització municipal estigui integrada 
per l’alcalde i un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal 
d’aquests, nomenats i separats lliurement per aquell, tot donant compte al Ple. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.a), 21.2 i 23.3 de la LRBRL, 48.1.a) i 
53.2 del TRLMRLC, 35.2.b) i 46 del ROF, i 32 i 33 del ROM, que estableixen que els 
tinents i les tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’Ajuntament, per garantir la 
continuïtat de les competències de l’Alcaldia, i que són nomenats per aquesta Alcaldia 
d’entre els membres de la Junta de Govern Local. 
 
L’article 99 del TRLMRLC estableix que la junta de govern local, per a exercir les seves 
competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel ple 
de la corporació, i sessions extraordinàries quan el president ho decideix, a qui li 
correspon, mitjançant decret, fixar el dia i hora en què ha de celebrar-se sessió ordinària 
(art. 112.3 del ROF). Per tot això, i en ús de les atribucions que em són pròpies, resolc: 
  
PRIMER. Constituir la Junta de Govern Local com a òrgan municipal de govern, colꞏlegiat, 
de caràcter resolutori i presidida per aquesta Alcaldia. 
 
SEGON. Nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament els regidors 
i regidora següents:  
 
- Albert Salvadó Fernández 
- Enric Vidal Vidal 
- Àngela Reverté Ferré 
- Joan Grau Casajust 
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- Oriol Clos Pepiol 
 
TERCER. Nomenar tinents i tinenta d’alcalde d’aquest Ajuntament, per als supòsits de 
substitució legal de l’Alcaldia, als regidors i regidora següents, d’entre els membres de la 
Junta de Govern Local: 
 
- Primer tinent d’alcalde:  Albert Salvadó Fernández 
- Segon tinent d’alcalde:  Enric Vidal Vidal 
- Tercera tinenta d’alcalde:  Àngela Reverté Ferré 
- Quart tinent d’alcalde:  Joan Grau Casajust 
- Cinquè tinent d’alcalde:  Oriol Clos Pepiol 
 
QUART. La Junta de Govern Local realitzarà la seva sessió constitutiva el proper 27 de 
juny a les 13.30 hores. 
 
CINQUÈ. La periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local serà la que acordi el 
Ple de la Corporació, segons estableix la normativa de règim local, i es realitzaran prèvia 
convocatòria de l’alcalde, tot tenint lloc les sessions ordinàries els dijous a les 13.30 h. 
 
SISÈ. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la sessió extraordinària 
d’aquest prevista a l’article 38 del ROF. 
 
SETÈ. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la 
seva efectivitat a partir de l’endemà de la signatura. 
 
VUITÈ. Notificar aquesta resolució als regidors i a la regidora nomenats/ada.» 

 
«DECRET D’ALCALDIA 688/2019, DE 19 DE JUNY. 
 
Una vegada constituïda la nova Corporació, en sessió pública realitzada el proppassat 15 
de juny, com a resultat de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019 i, 
en virtut de la potestat d’autoorganització, amb la finalitat de donar-li una major eficàcia en 
la gestió dels assumptes municipals, cal delegar atribucions a la Junta de Govern Local. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 21.3 i 23.2 i 4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, 53.3, 54 i 56 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 
43 i 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que estableixen que 
l’Alcaldia pot delegar l’exercici de les atribucions pròpies a la Junta de Govern Local, llevat 
d’algunes competències indelegables. 
 
Segons el que estableix l’article 34 del Reglament orgànic municipal. 
 
Per tot això, i en ús de les atribucions que em són pròpies, resolc: 
 
PRIMER. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents: 
 
En matèria d’hisenda: 
 
- L’autorització i disposició de despeses, i reconeixement de les obligacions derivades de 
contractes en els quals hagi estat competent la Junta de Govern Local. 
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- L’autorització i disposició de despeses, i reconeixement de les obligacions la quantia de 
les quals sigui igual o superior a 6.000,00 euros (IVA exclòs). 
 
- L’aprovació de les bases específiques de subvencions i convocatòria de totes les 
subvencions. 
 
- L’atorgament de subvencions, excepte les subvencions tramitades per la Regidoria de 
Polítiques Socials i Igualtat, i Salut. 
 
- La resolució de reintegrament de subvencions i la imposició de sancions en matèria de 
subvencions. 
 
- L’aprovació de tots els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs locals i restants ingressos 
de dret públic, així com de dret privat (procediments de gestió, inspecció i recaptació). 
 
- La resolució dels procediments especials de devolució d’ingressos indeguts i de 
rectificació d’errors. 
 
- L’aprovació de devolucions de fiances, avals i garanties. 
 
- L’aprovació de la cessió de crèdit quan l’òrgan competent per aprovar l’obligació sigui la 
Junta de Govern Local. 
 
- L’aprovació de convenis l’import dels quals sigui igual o superior a 6.000 € (IVA exclòs). 
 
En matèria de personal: 
 
- L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’acord amb la plantilla aprovada pel Ple. 
 
- L’aprovació de les bases i la convocatòria de les proves per a la selecció del personal i 
per als concursos de provisió de llocs de treball. 
 
En matèria d’urbanisme i activitats: 
 
- L’aprovació d’instruments de gestió urbanística. 
 
- L’atorgament de llicències urbanístiques segons la normativa sectorial aplicable. 
 
- L’atorgament de llicències d’activitats segons la normativa sectorial aplicable. 
 
- La incoació, tramitació i resolució dels expedients de disciplina urbanística, d’ordre 
d’execució, de declaració d’estat ruïnós i de protecció de legalitat urbanística. 
 
- L’aprovació de memòries i projectes d’obra i de serveis quan la Junta de Govern Local 
sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el 
pressupost. 
 
En matèria de contractació i patrimoni: 
 
- Les competències com a òrgan de contractació respecte els contractes administratius i 
administratius especials quan el seu valor estimat sigui igual o superior a 6.000,00 € (IVA 
exclòs) sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, 
la quantia de 6.000.000 € (IVA exclòs), inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
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durada no sigui superior a 4 anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import 
acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 
- Les competències per a la celebració del contractes privats, així com l’adjudicació de 
concessions sobre els béns de les entitats locals, adquisició de béns mobles i drets 
subjectes a legislació patrimonial quan el seu pressupost base de licitació sigui igual o 
superior a 6.000,00 € (IVA inclòs) sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni l’import de 3.000.000 € (IVA inclòs), així com l’alienació del patrimoni, quan el 
seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats. 
 
- L’adopció de tots els actes de resolució i execució derivats de les dues delegacions 
esmentades anteriorment. 
 
- Les autoritzacions sobre béns de domini públic amb un termini màxim de durada, incloses 
les pròrrogues, de quatre anys. 
 
En matèria sancionadora: 
 
- L’exercici de la potestat sancionadora excepte quan estigui prohibida la seva delegació. 
 
SEGON. Donar compte a la Junta de Govern Local de les delegacions conferides, amb el 
benentès que aquestes inclouen la facultat de resoldre sobre les matèries delegades 
mitjançant actes administratius i acords que afectin a tercers, així com la de resoldre els 
recursos de reposició que es puguin interposar contra els acords dictats en matèries 
delegades. 
 
TERCER. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la 
seva efectivitat a partir de l’endemà de la signatura. 
 
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, a la sessió 
extraordinària d’aquest prevista a l’article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre.» 
 
La Corporació resol donar-se per assabentada. 
 
 
7. RÈGIM DE DEDICACIÓ DE L’ALCALDIA I EL RÈGIM RETRIBUTIU DELS 
CÀRRECS ELECTES DE LA CORPORACIÓ. 
 
Per Secretaria es dóna compte de la proposta que formula l’Alcaldia al Ple de la Corporació 
per tal d’acordar, si escau, sobre el règim de dedicació de l’Alcaldia i el règim retributiu dels 
càrrecs electes de la Corporació, en els següents termes : 
 
“Cal establir el règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació, així com de la 
retribució que comporta. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, en relació amb l’article 166 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 d’altra 
normativa concordant, els membres de la corporació tenen el dret de percebre retribucions 
per a l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació, així com a la 
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percepció d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans colꞏlegiats 
dels quals formin part, en les condicions que estableixi el Ple de la Corporació. 
 
La fixació de les dedicacions, retribucions i assistències s’entén sense perjudici que els 
càrrecs electius siguin rescabalats per les despeses efectivament produïdes en l’exercici del 
seu càrrec, segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i les que en 
el seu desenvolupament aprovi el Ple de la Corporació. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció del acords següents: 
 
PRIMER. Establir que l’alcalde d’aquesta Corporació exercirà aquest càrrec amb dedicació 
exclusiva i unes retribucions de 50.000,00 € bruts anuals. L’entrada en vigor d’aquesta 
dedicació serà el dia 26 de juny de 2019. 
 
SEGON. Establir que tres de les regidories delegades d’aquesta Corporació exerciran aquest 
càrrec amb dedicació parcial (60%) i unes retribucions de 18.000,00 € bruts anuals. L’entrada 
en vigor d’aquesta dedicació serà el dia 26 de juny de 2019. 
 
TERCER. Aquestes retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les pagues extraordinàries de juny i 
desembre, i donar-lo d’alta al règim general de la Seguretat Social. 
 
QUART. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació, per 
assistència a les sessions dels òrgans colꞏlegiats de què formin part, que tot seguit es 
detallen: 
 
1. Ple 
 
- Presidència  265,00 euros/sessió 
- Regidors/res  215,00 euros/sessió 
 
2. Junta de Govern Local 
 
- Presidència   215,00 euros/sessió 
- Regidors/res   135,00 euros/sessió 
 
3. Comissions informatives  
 
- Presidència   160,00 euros/sessió 
- Regidors/res     80,00 euros/sessió 
 
4. Junta de Portaveus 
 
- Presidència   550,00 euros/sessió 
- Portaveus   500,00 euros/sessió 
 
Els membres de la Corporació que es trobin en règim de dedicació no tenen dret a la 
percepció d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans colꞏlegiats de 
la Corporació de què formin part. 
 
No té dret a rebre l’assistència corresponent el membre de la Corporació que no hagi assistit 
efectivament a la sessió, encara que justifiqui la seva absència. 
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Un cop verificades les assistències del mes natural immediatament anterior, es pagaran les 
quantitats acreditades d’acord amb el procediment establert a les Bases d’execució del 
pressupost. 
 
L’entrada en vigor d’aquestes indemnitzacions serà el dia 25 de juny de 2019. 
 
CINQUÈ. Establir a favor dels grups polítics municipals una assignació econòmica de caràcter 
mensual que constarà de : 
 

- Component fix  70,00 euros/grup municipal 
- Component variable  36,00 euros/regidor/ra adscrit/ta 

 
Aquestes assignacions hauran d’aplicar-se per tal d’atendre despeses relacionades amb el 
funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a 
la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
La Justificació d’aquestes despeses es farà d’acord amb el que disposen les bases 
d’execució del pressupost vigent, les no justificades de les quals hauran de ser reintegrades 
adequadament, per la qual cosa s’aplicarà supletòriament el Títol II de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, i el Títol III del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.  
 
SISÈ. Tots els imports establerts en aquest acord seran actualitzats a partir de l’any 2020 en 
funció de l’increment de les retribucions establert normativament per al personal al servei de 
les administracions públiques. Aquesta actualització haurà de ser acordada per la Junta de 
Govern Local abans de la seva aplicació, tot donant-ne compte al Ple. 
 
SETÈ. Els membres de la Corporació seran rescabalats per les despeses efectivament 
produïdes en l’exercici de les seves tasques públiques, d’acord amb el Reial decret 462/2002, 
de 24 de maig, amb les normes que el desenvolupen o modifiquen i amb les Bases 
d’execució del pressupost municipal vigent. 
 
VUITÈ. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i fixar-lo en el tauler d’anuncis 
de la Corporació.” 
 
Per la Presidència se sotmet l’assumpte a votació essent aprovat per 10 vots a favor (ERC) 
i 7 abstencions (JUNTS, mR i PSC).  
 
 
8. DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL 
PERSONAL EVENTUAL. 
 
Per Secretaria es dóna compte de la proposta que formula l’Alcaldia al Ple de la Corporació 
per tal d’acordar, si escau, la determinació del nombre, característiques i retribucions del 
personal eventual, en els següents termes : 
 
“De conformitat amb el que disposen els articles 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i 304.1 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 
(TRLMRLC), cal determinar el nombre, característiques i retribucions del personal 
eventual, amb el benentès que el nomenament i cessament d’aquest personal és lliure i 
correspon a l’Alcaldia. 
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D’acord amb el que disposen els articles 104 i 104.bis de l’LRBRL; 304 i 305 del 
TRLMRLC; 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; i 9 i 
següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals. 
 
L’art. 104.bis de la LRBRL, introduït per la Llei 2/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, estableix com a límit d’inclusió a la 
plantilla el nombre de dos llocs de treball de personal eventual en ajuntaments de municipis 
amb població superior a 10.000 i no superior a 20.000 habitants. 
  
Per tot això, proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels acords següents: 
 
PRIMER. Determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual 
d'aquest Ajuntament en els termes següents: 
 

 Número 
Característiques Retribucions 

anuals Denominació Dedicació 
     1 Cap de premsa i protocol   Jornada complerta       25.490,00 € 

 
SEGON. La descripció del lloc de treball destinat al personal eventual serà la següent: 
 
Funcions: s’encarrega de les relacions de l’Ajuntament amb els mitjans de comunicació i de 
facilitar als mitjans de comunicació o periodistes que ho solꞏlicitin les informacions o 
entrevistes que demandin en cada moment als regidors i regidores municipals o a l’alcalde, 
així com difondre entre els mitjans de comunicació les informacions que es produeixen des 
de l’Ajuntament. També s’encarrega d’organitzar i coordinar els actes oficials i públics de 
l’Ajuntament, de l’alcalde i de qualsevol regidor delegat, així com assessorar, coordinar i 
portar el protocol oficial.  
 
Grup/subgrup de titulació: A2 
 
Titulació: grau o equivalent 
 
Complement de destinació: 20 
 
Complement específic: 5.258,42 euros 
 
TERCER. Aquestes retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les pagues extraordinàries de juny i 
desembre, i donar-lo d’alta al règim general de la Seguretat Social. 
 
QUART. Les retribucions anuals brutes d'aquest personal es revisaran anualment en la 
mateixa proporció que es revisin les retribucions del personal al servei de la Corporació.” 
 
Per la Presidència se sotmet l’assumpte a votació essent aprovat per 10 vots a favor (ERC) 
i 7 abstencions (JUNTS, mR i PSC).  
 
Acte seguit i no produint-se més intervencions, l’Alcaldia dona per acabada la sessió,  
essent les 14,18 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò 
acordat, signant-la el Sr. Alcalde juntament amb mi el Secretari General, que dono fe. 
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