AJUNTAMENT de Bescanó. Ple extraordinari. Sessió PLE2019/9 de 10 de juliol de 2019

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Data:
Dimecres, 10 de juliol de 2019
Caràcter:
Extraordinària
Convocatòria: Primera.
Horari:
De les 20:30 a les 21:00 del vespre
Lloc:
Saló de Sessions
RELACIÓ D’ASSISTENTS:
Sr. Xavier Vinyoles i Compta:

Sra. Bernadeta Sedó i Riera:
Sr. Carles Genoher i Tarrés:
Sra. Francesc Carles Puig:
Sra. Mireia Salvadó i Huerta:
Sr. Jordi Lladó i Sedó:

Sr. Pere Lluís Garcia Palou
Sra. Maria del Mar Vega Cano
Caballero
Sr. Marc Ciurana i Badosa
Sra. Lidia Crous i Soy
Sra. Núria Badosa i Gironès
Sra. Anna M. Linares Bravo:

Alcalde. Urbanisme, Economia, Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil. Serveis Públics
i Règim Intern. (ERC-AM).
1a Tinent d’Alcalde. Serveis Socials, Gent
Gran i Salut. (ERC-AM).
2n Tinent d’Alcalde. Medi Ambient,
Pagesia, Cultura i Entitats (ERC-AM).
3r Tinent d’Alcalde. Pobles i Comerç.
(CUP-AMUNT).
Promoció Econòmica, Turisme, Igualtat,
Comunicació i Esports. (ERC-AM).
Educació, Participació, Transparència,
Joventut i Tecnologies de la Informació
(ERC-AM).
Regidor (JxCAT-JUNTS).
Regidora (JxCAT-JUNTS).
Regidor (JxCAT-JUNTS).
Regidora (JxCAT-JUNTS)
Regidora (JxCAt-JUNTS).
Secretària-Interventora.

Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) 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, el Sr. Alcalde, que presideix la sessió
declarada pública, dóna la benvinguda a la sessió del ple extraordinari de cartipàs,
com a primer ple del mandat. Tot seguit recorda els punts inclosos en l’ordre del dia
de la convocatòria:

1. Comunicacions d'Alcaldia al Ple
1.1. Resolucions d'Alcaldia.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de delegacions de
competències a regidors/es.
1.2. Resolucions d'Alcaldia.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de nomenament de
tinents d'Alcalde.
1.3. Resolucions d'Alcaldia.- Donar compte de les resolucions relatives a la composició
dels grups municipals i nomenaments de portaveus.
2. CIPle-Alcaldia,Economia,Promoció municipi i Noves tecnologies
2.1. Organització municipal.- Determinació de la periodicitat de la celebració de
sessions del Ple ordinari municipal.
2.2. Creació de la Junta de Govern Local.- Règim de les sessions i determinació de la
periodicitat de la celebració de sessions de la Junta de Govern Local.
2.3. Organització municipal.- Delegacions del Ple.- Aprovar les delegacions de
competències en favor de la Junta de Govern Local.
2.4. Organització municipal.- Òrgans complementaris.- Comissio especial de comptes.Nomenament del seus membres.
2.5. Organització municipal.- Òrgans complementaris, no necessaris.- Acord de
constitució del Consell de Govern Municipal, periodicitat de les sessions i atribucions.
2.6. Organització municipal.- Òrgans complementaris.- Comissions informatives.Proposant-ne la creació, determinació d'àmbits i composició.
2.7. Regidors.- Determinació de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la
Corporació.
2.8. Grups municipals.- Determinació de les dotacions econòmiques dels grups
municipals.
2.9. Altres ens.- Conferir les representacions de l'Ajuntament de Bescanó.- Elegir i
designar els representants de l'Ajuntament en els òrgans de les entitats de que el
municipi o l'Ajuntament formen part.
Seguidament es procedeix a tractar els punts inclosos a l’ordre del dia:

1. Comunicacions d'Alcaldia al Ple
1.1. Resolucions d'Alcaldia.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de delegacions
de competències a regidors/es.
Exp. 1014-2019-400.- Cartipàs municipal mandat 2019-2023

Vistos els antecedents corresponents, el Sr. Alcalde dóna compte del Decret d’Alcaldia
núm. 2019/72 de 2 de juliol de nomenament de tinents d’Alcalde, que transcrit
literalment diu:

“DECRET D’ALCALDIA.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ALS REGIDORS
XAVIER VINYOLES I COMPTA, Alcalde President de l’Ajuntament de Bescanó (El
Gironès).
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i
celebrades el 26 de maig de 2019, aquesta Alcaldia considera necessària la
delegació de determinades atribucions als regidors, a fi de dotar d’una major
celeritat i eficàcia l’actuació municipal.
Vist el que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local; 53.3 i 56 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i
43.3 i 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:
Primer.- DELEGAR de forma genèrica, i específica si escau, les competències que a
continuació es determinen a favor dels següents Regidor/es per a la gestió dels
assumptes de llurs respectives àrees d’actuació, d’acord amb la definició funcional de
cada àrea que s’efectua en aquest mateix decret i amb la particularitat de que les
matèries que es relacionen, són merament enunciatives i no limitatives. Els regidors
delegats de l’alcaldia seran col·laboradors de l’Alcaldia i del Govern en l’àmbit de les
matèries de la seva regidoria. Actuaran amb delegació genèrica no decisòria. Faran
el seguiment dels problemes, expedients i actuacions municipals en l’àmbit o àmbits
atribuïts. Podran proposar solucions, acords i impulsaran la tramitació i gestió dels
corresponents expedients, així com la gestió, la preparació i l’execució dels acords.
Les àrees de treballs de les regidories i àmbits de responsabilitats i gestió atribuïts són
els següents:






Sr. Xavier Vinyols i Compta.- Alcaldia.- Urbanisme, Economia, Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil.- Serveis públics i règim intern.
Sra. Bernadeta Sedó i Riera.- 1a Tinent d’Alcalde.- Serveis Socials, Gent
Gran i Salut.
Sr. Carles Genoher i Tarrés.- 2n Tinent d’Alcalde.- Medi Ambient, Pagesia,
Cultura i Entitats.
Sr. Francesc Carles Puig.- 3r Tinent d’Alcalde.- Pobles i Comerç
Sra. Mireia Salvador i Huerta.- Promoció Econòmica, Turisme, Igualtat,
Comunicació i Esports.



Sr. Jordi Lladó i Sedó.- Educació, Participació, Transparència i Joventut,
Tecnologies de la informació.

Segon.- Les delegacions produiran efectes a partir de l’endemà de la data d’aquesta
resolució i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la facultat d’advocació
d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests
efectes exercitada la potestat d’advocació, en base a la present resolució, sense
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit.
Tercer.- Les delegacions s’entendran acceptades tàcitament si en el termini de tres
dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució els regidors no
manifesten expressament davant l’Alcaldia que no les accepten.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors delegats i difondre el contingut
d’aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva
publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del
que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
Cinquè.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler
d’anuncis de la corporació.
Sisè.- DONAR COMPTE al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es
convoqui”.
El Sr. Alcalde pren la paraula i llegeix el contingut del decret.
El Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, portaveu del grup municipal de JxCat-Junts pren la
paraula i diu: “Respectem la vostra organització i, per tant, res a dir”.
El Sr. Francesc Carles Puig, portaveu del grup municipal de CUP-AMUNT comenta
que no té res a dir.
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:

1.2. Resolucions d'Alcaldia.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de nomenament
de tinents d'Alcalde.
Exp. 1014-2019-400.- Cartipàs municipals mandat 2019-2023

Vistos els antecedents corresponents, el Sr. Alcalde dóna compte del Decret d’Alcaldia
núm. 2019/71 de 2 de juliol de nomenament de tinents d’Alcalde, que transcrit
literalment diu:
“DECRET D’ALCALDIA.- Nomenament tinents d’Alcalde
XAVIER VINYOLES I COMPTA, Alcalde President de l’Ajuntament de Bescanó (El
Gironès).
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, és necessari que aquesta Alcaldia nomeni els tinents d’alcalde, ja
que són òrgans d’existència obligatòria en tots els ajuntaments.
Vist el que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local; 53.2 i 55 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 46 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:
Primer. Nomenar tinents d’alcalde els regidors/es que tot seguit es relacionen:
-

Primera tinent d’alcalde: Sra. Bernadeta Sedó i Riera
Segon tinent d’alcalde: Sr. Carles Genoher i Tarrés
Tercer tinent d’alcalde: Sr. Francesc Carles Puig

Segon. Notificar aquesta resolució als regidors/es nomenats, fent-los constar que
hauran de mantenir informada a aquesta alcaldia de l'exercici de les seves atribucions
com a alcalde/alcaldessa accidental, i que durant aquest exercici no podran modificar
les delegacions ja efectuades per aquesta alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres
noves.
Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis
de la corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de

transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri”.
El Sr. Alcalde dóna lectura al contingut del decret.
Ningú demana la paraula i es procedeix a tractar el següent punti inclòs en l’ordre del
dia:
1.3. Resolucions d'Alcaldia.- Donar compte de les resolucions relatives a la
composició dels grups municipals i nomenaments de portaveus.
Exp. 1014-2019-400 Cartipàs municipal mandat 2019-2023

Vistos els antecedents corresponents, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple del Decret
núm. 2019/73 dictat en data 3 de juliol de 2019, relatiu a la composició dels grups
municipals i nomenament de portaveus, que transcrit literalment diu:
“Decret d’Alcaldia.- Composició dels grups municipals
XAVIER VINYOLES I COMPTA, Alcalde President de l’Ajuntament de Bescanó (El
Gironès)
Vistos els escrits presentats pels diversos grups polítics que obtingueren representació
a l’Ajuntament de Bescanó en les passades eleccions municipals, on manifesten la
seva voluntat de constituir-se en grup municipal, alhora que en designen els seus
portaveus.
De conformitat amb els articles 23 a 29 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel
que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals
DECRETO:
Primer.- Els grups municipals quedaran formats de la manera següent:
ERC-AM

Sr. Xavier Vinyoles i Compta
Sra. Bernadeta Sedó i Riera
Sr. Carles Genoher i Tarrés
Sra. Mireia Salvadó i Huerta

Sr. Jordi Lladó i Sedó
JUNTSxBESCANÓ

Sr. Pere Lluís Garcia Palou
Sra. Maria del Mar Vega Cano-Caballero
Sr. Marc Ciurana i Badosa
Sra. Lídia Crous i Soy
Sra. Núria Badosa i Gironès

CUP-AMUNT

Sr. Francesc Carles Puig

Segon.- Els portaveus de cadascun d’aquests grups seran:
ERC-AM
JUNTSxBESCANÓ
CUP-AMUNT

Sr. Xavier Vinyoles i Compta
Sr. Pere Lluís Garcia Palou
Sr. Francesc Carles Puig

Tercer.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als portaveus del grups
municipals i a l’expedient.
Bescanó, a la data de la firma digital del document.
L’ALCALDE,
Xavier Vinyoles i Compta

Davant meu, la Secretària Interventora,
Anna M. Linares Bravo”

El Sr. Alcalde dóna lectura al contingut del decret.
Ningú demana la paraula i es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del
dia:

2. CIPle-Alcaldia,Economia,Promoció municipi i Noves tecnologies
2.1. Organització municipal.- Determinació de la periodicitat de la celebració de
sessions del Ple ordinari municipal.
Exp.- 1014-2019-400 Cartipàs municipal mandat 2019-2023

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, és necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de
la corporació, d’acord amb el que disposen els articles 38.a) i 78.1 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el Ple celebra sessió
ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de municipis de més 20.000
habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos, en els ajuntaments de
municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres mesos en els
ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants.
Vistos els antecedents exposats, l’Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció del
següent ACORD:
Primer.- FIXAR la celebració de les sessions ordinàries del Ple municipal de
l’Ajuntament de Bescanó l’últim dimarts de cada dos mesos a dos quarts de nou
del vespre al saló de sessions de l’Ajuntament. Es podrà avançar o posposar per
circumstàncies especials, degudament motivades, a un altre dimarts dintre del mateix
mes.
Es fixa la celebració del primer Ple ordinari de l’Ajuntament de Bescanó el dimarts dia
30 de juliol a les 20:30h.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a tots els membres de la corporació i difondre el
contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la
seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment
del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
El Sr. Alcalde pren la paraula i llegeix el contingut dels acords que es sotmeten a
consideració del Ple municipal.
Ningú demana la paraula.
Sotmesa la proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors/es
assistents (vot a favor dels 5 regidors/es del Grup municipal d’ERC-AM, vot a favor del
regidor del Grup Municipal de CUP-AMUNT i vot a favor dels 5 regidors/es del grup
municipal de JxCat-Junts).
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:

2.2. Creació de la Junta de Govern Local.- Règim de les sessions i determinació
de la periodicitat de la celebració de sessions de la Junta de Govern Local.
Núm. Exp:1014-2019-400 /SECRETARIA

Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, és necessari establir l’estructura de la nova corporació, així com els
òrgans en els quals es basarà el seu funcionament.
Tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria en aquest municipi, vist que la població és
inferior a 5.000 habitants, es considera necessària la creació de la Junta de Govern
Local, a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal.
Vist el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 48.1.b), 54 i 99.1 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, i 52, 53 i 112.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Atès que en base al règim jurídic que li és d’aplicació, 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.
Vistos els antecedents corresponents, el Sr. Alcalde proposa al Ple municipal l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- CREAR Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, integrada per l’Alcalde i
un nombre de regidors no superior al terç del número legal de membres, nomenats per
l’Alcalde.
Segon.- ESTABLIR la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local,
cada dilluns a les 19:30h del vespre. Aquesta sessió es podrà avançar o
posposar per circumstàncies especials, degudament motivades i en cas que
algun dia en què s’hagi de celebrar la sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el
següent dia hàbil a la mateixa hora.

A causa de les vacances d’estiu i pel que fa al mes d’agost, la Junta de Govern Local
celebrarà sessió ordinària únicament la primera setmana d’agost.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als membres de la Junta de Govern Local i difondre
el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant
la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en
compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El Sr. Alcalde llegeix els acords que es sotmeten a aprovació del Ple municipal.
El Sr. Pere Lluís Garcia, portaveu de JxCat-Junts diu: “Res a dir. Hi estem d’acord ja que
és el mateix que es venia fent”.
Ningú més demana la paraula.
Sotmesa la proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors/es
assistents (vot a favor dels 5 regidors/es del Grup municipal d’ERC-AM, vot a favor del
regidor del Grup Municipal de CUP-AMUNT i vot a favor dels 5 regidors/es del grup
municipal de JxCat-Junts).
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
2.3. Organització municipal.- Delegacions del Ple.- Aprovar les delegacions de
competències en favor de la Junta de Govern Local.
Núm. Exp:1014-2019-400 /SECRETARIA

Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, es considera necessària la delegació de determinades atribucions
del Ple a la Junta de Govern Local, a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia
l’actuació municipal.
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 22.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; 52.4 del Decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Vista la STC 161/2013 de 26 de setembre publicada al BOE núm. 254 de 23 d’octubre
de 2013, resolutòria del Recurs d’Inconstitucionalitat 1741-2004 interposat pel Govern

d’Aragó en relació a diversos preceptes de la Llei 57/2003 de 16 de desembre de
Mesures per la Modernització del Govern Local, que va modificar la Llei 7/1985 de 2
d’abril que, en el seu fonament jurídic 9è, conclou in fine que l’article 70.1, paràgraf
segon de la LBRL, en tant que estableix que les sessions de la Junta de Govern Local
no són públiques és conforme amb el principi democràtic (art. 1.1 CE) i el dret a la
participació en els assumptes públics (art. 23.1 CE), sempre que s’interpreti en el sentit
que no s’inclouen les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple.
Vist que la Sentència conclou que les sessions de la Junta de Govern Local que tractin
temes delegats pel Ple municipal, han de ser públiques.
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- DELEGAR en la Junta de Govern Local, les atribucions referents a:
-

-

-

-

-

-

Exercir les accions administratives i judicials i també declarar la lesivitat dels
actes administratiu emanats dels òrgans de l’Ajuntament, en matèries de la
competència respectiva.
La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals,
dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos
ordinaris del Pressupost, menys les de tresoreria que li correspondran quan
l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent
dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior. Tot això conforme al
disposat a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, els sis
milions d'euros, així com, els contractes i concessions plurianuals quan la seva
durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan
l'import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i, en qualsevol cas, quan
sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent el Ple per la
seva contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos en els
pressupostos.
Les resolucions de reclamacions per danys i perjudicis, sempre que la quantia
sol·licitada sigui assumible per les consignacions pressupostàries.
Petició de subvencions o ajudes a qualsevol organisme oficial, quan els
compromisos de l'aportació municipal no excedeixin les consignacions
pressupostàries.
Realització d'obres, serveis i subministraments d'emergència, a causa
d'esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitat
que afectin directament la seguretat ciutadana, amb subjecció al règim que
estableix l'article 117 del R.D. Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de règim
local, i s'ha de donar coneixement al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió
que celebri.

Segon.- Les competències delegades s'exerciran per la Junta de Govern Local en els
termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en
cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut d'aquesta delegació,
s'haurà de fer constar de forma expressa aquesta circumstància, mitjançant la inclusió,
en la part expositiva, del text següent:
«Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió
plenària celebrada el dia .........., que va ser publicat en el butlletí oficial de la província
de ............. »
Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel ple de l'ajuntament com
a titular de la competència originària, òrgan al qual s'haurà de mantenir informat de
l'exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes de la
junta de govern a tots els regidors i regidores de la corporació i a tots els grups polítics
municipals, i seran immediatament executius i presumptament legítims.
Tercer. D’acord amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, aquestes delegacions tindran efecte des el dia següent a l'adopció
d'aquesta resolució, encara que no s'hagi produït la seva publicació en el butlletí oficial
de la província, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació
del Ple.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord als òrgans delegats.
Cinquè. PUBLICAR aquest acord al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la
corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i llegeix els acords que es sotmeten a aprovació del Ple
municipal. Seguidament, diu: “Aquestes delegacions venen a ser les mateixes que es
feien, afegint algun punt com a aportació feta per part de Secretaria per tal d’agilitzar i
en relació al procediment administratiu”.
El Sr. Pere Lluís Garcia, portaveu de JxCat-Junts diu: “Ens agradaria que algunes
d’aquestes competències no es deleguessin i es quedessin al Ple però com que són
les mateixes que hi havia, tret d’alguns ajustos, doncs hi votarem a favor”.

Ningú més demana la paraula.
Sotmesa la proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors/es
assistents (vot a favor dels 5 regidors/es del Grup municipal d’ERC-AM, vot a favor del
regidor del Grup Municipal de CUP-AMUNT i vot a favor dels 5 regidors/es del grup
municipal de JxCat-Junts).
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
2.4. Organització municipal.- Òrgans complementaris.- Comissió especial de
comptes.- Nomenament del seus membres.
Núm. Exp:1014-2019-400 /SECRETARIA

Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, és necessari determinar la composició de la comissió especial de
comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència obligatòria en tots els municipis,
d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vistos els antecedents i fonaments jurídics exposats, es proposa al Pla l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- DETERMINAR la composició de la comissió especial de comptes, que estarà
integrada pels membres següents:
-

Sr. Xavier Vinyoles i Compta, Alcalde-President que la presidirà
Sra. Mireia Salvadó i Huerta (ERC-AM)
Sr. Pere Lluís Garcia Palou en representació de JxCat-Junts.
Hi assistirà la Sra. Secretària Interventora, amb veu i sense vot, qui exercirà les

funcions de secretària de la comissió i el tècnic assessor en gestió econòmica i
tributària de l’Ajuntament, amb veu i sense vot.
Segon.- Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als
membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost,
els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del
pressupost.
Tercer.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als portaveus dels grups
municipals, als membres de la Comissió Especial de Comptes i a l’expedient.
Quart.- DIFONDRE el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El Sr. Alcalde llegeix la proposta i afegeix: “Vist que el Sr. Pere Lluís Garcia ens ha
comunicat que serà ell mateix qui formarà part de la comissió, doncs aprofitem l’acta
per fer constar el seu nom i modificar la proposta en aquest sentit”.
Pren la paraula el Sr. Pere Lluís Garcia i diu: “Nosaltres hi votarem a favor; només dir
que esperem que es segueixi essent tan transparent com fins ara i que se’ns doni la
màxima informació com s’ha vingut fent en l’últim mandat”.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i conclou: “Aquesta és la nostra voluntat: ésser el màxim
de transparents possible i que arribi tota la informació que sigui necessària”.
Sotmesa la proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors/es
assistents (vot a favor dels 5 regidors/es del Grup municipal d’ERC-AM, vot a favor del
regidor del Grup Municipal de CUP-AMUNT i vot a favor dels 5 regidors/es del grup
municipal de JxCat-Junts).
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
2.5. Organització municipal.- Òrgans complementaris, no necessaris.- Acord de
constitució del Consell de Govern Municipalk, periodicitat de les sessions i
atribucions.
Núm. Exp:1014-2019-400 /SECRETARIA

Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs

Fets i fonaments de Dret:
Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat dia 26 de maig de 2019, i constituït
el nou Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a la nova
organització i estructura de l’Ajuntament i els òrgans en els qual es basarà el seu
funcionament.
L’Ajuntament de Bescanó, en base a l’article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local,i en virtut a la seva potestat d’autoorganització,
pot i vol crear un òrgan complementari no necessari amb caràcter col·legiat anomenat
Consell de Govern, amb caràcter informatiu i consultiu, no resolutori.
Caldrà que aquest òrgan compleixi tots els requisits legals perquè ostenti la condició
d’òrgan col·legiat, convocatòria formal, ordre del dia, preacta i aprovació de l’acta de la
sessió anterior.
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució
previsions contemplades en les lleis anteriorment esmentades, proposa al
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

38 del
Locals,
de les
Ple de

Primer.- CONSTITUIR el Consell de Govern Municipal, el qual està integrat per
l’Alcalde i els membres de l’equip de govern.
Segon.- ESTABLIR que les sessions ordinàries del Consell de Govern Municipal, es
convocaran cada dilluns a les 20:30h.
També es podrà celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’alcalde, a
iniciativa pròpia o a petició dels membres, sempre que es representin, com a mínim,
una quarta part dels membres de la Corporació.
Tercer.- Les consideracions del Consell de Govern Municipal no tindran caràcter
preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.
De les sessions que celebri el Consell de Govern Municipal se n’aixecarà acta per part
del membre del Consell que es designi com a secretari/ària mitjançant decret
d’alcaldia.
Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions del Consell de Govern
Municipal, el personal de la Corporació que l’Alcalde consideri convenient, a efectes
d’informar sobre assumptes concrets.
Quart.- El règim d’indemnitzacions s’aprovarà pel corresponent acord de Ple.
Aquestes només estan previstes pels membres que formin part de l’òrgan col·legiat,

sense que es pugui ampliar aquest dret a les persones electes locals que hi assisteixin
ocasionalment però que no en formin part.
El Sr. Alcalde llegeix la proposta i els acords que es sotmeten a aprovació.
Seguidament diu: “Bé, és voluntat d’aquest equip de govern constituir aquest òrgan
com a òrgan de debat intern i posada en comú de les propostes de les diferents àrees i
coordinació de l’equip de govern”.
Pren la paraula el Sr. Pere Lluís Garcia i diu: “Respectem la organització que heu
volgut fer i, en aquest sentit, res a dir i ens abstindrem. Ara bé, com diu l’enunciat és
un òrgan no necessari i que, per tant, no caldria establir-lo. A més, segons la
determinació de les dotacions econòmiques es veu que és un òrgan retribuït. Si que és
veritat que vistos els imports de les retribucions, tan de Junta de Govern Local com del
Consell Govern, en el global no incrementa els valors que hi havia al mandat anterior i
ens abstindrem. Tot i que no seria necessari constituir-lo”.
Respon el Sr. Alcalde: “És cert que és voluntari, però també ho és que ve a posar
ordre en el que es feia, amb òrgans on els seus membres tenien diferències
econòmiques i no era del tot correcte d’acord amb la llei. Per tant, posem ordre i a
més, des del punt de vista dels costos econòmics, pràcticament ens quedem igual. I a
més, també, ens va molt bé des del punt de vista funcional”.
El Sr. Francesc Carles, portaveu de CUP-AMUNT, comenta que hi votarà a favor.
Sotmesa la proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot a favor
dels 5 regidors/es del Grup municipal d’ERC-AM, vot a favor del regidor del Grup
Municipal de CUP-AMUNT i abstenció dels 5 regidors/es del grup municipal de JxCatJunts).
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
2.6.
Organització
municipal.Òrgans
complementaris.Comissions
informatives.- Proposant-ne la creació, determinació d'àmbits i composició.
Núm. Exp:1014-2019-400 /SECRETARIA

Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
A).- De conformitat amb l’article 20.1c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les
Bases de Règim Local; 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; 119 i 123 a 126 del RD

2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels
següent ACORDS:
Primer.- CREAR una comissió informativa que agrupi totes les àrees de l’Ajuntament,
destinada a l’estudi i dictamen previs dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió
del Ple: Comissió informativa del Ple General de l’Ajuntament.
Segon.- La Comissió informativa a més de tenir per objecte l’estudi, informe o consulta
dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, tindrà també per objecte el
seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin
delegacions.
Tercer.- Els membres que composaran l’esmentada Comissió Informativa, sense
perjudici que atenent als temes a tractar puguin ser substituïts, seran els següents:
-

-

Presidència: Sr. Xavier Vinyoles i Compta, Alcalde.
Vocals: un representant del grup municipal d’ERC-AM, dos representants del grup
municipal JxCat-Junts i el Sr. Francesc Carles Puig (CUP-AMUNT). Per petició
expressa dels Grups Municipal d’ERC-AM i JxCat-Junts, els assistents com a
vocals a les Comissions informatives del Ple aniran variant amb la voluntat de
permetre a tots els integrants de cadascun dels grups municipals participar en dita
comissió informativa.
Hi assistirà també la Sra. Secretària Interventora, qui actuarà amb veu i sense vot,
exercint les funcions de Secretària de la comissió.

Quart.- Les normes de funcionament de la Comissió Informativa seran les generals
establertes per al funcionament dels òrgans col·legiats a la legislació administrativa
general sense perjudici que la pròpia comissió estableixi normes complementàries per
al seu funcionament.
En qualsevol cas, la iniciativa per convocar les sessions de la Comissió informativa
correspon al seu President; en tot cas, la Comissió celebrarà sessió ordinària el
dimecres anterior a la celebració del Ple municipal, a les 19:30h a la Sala de Juntes de
l’Ajuntament de Bescanó.
La Comissió informativa podrà emetre dictàmens o recomanacions sobre els diferents
assumptes que li siguin sotmesos, que sempre s’acordaran per majoria ponderada. En
cap cas, però, podrà prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres
de la Comissió tenen el dret de proposta.
Cinquè.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als portaveus dels grups
municipals, als membres de la Comissió Informativa del Ple general de l’Ajuntament i
emetre el corresponent certificat per ser annexat a l’expedient electrònic.

Sisè.- DIFONDRE el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
B).- Renovació de la Comissió de Delimitació del Terme Municipal:
Per a les finalitats previstes per la Llei Municipal i pel Reglament de Demarcació
Territorial i Població dels ens locals, art 33, segons la qual les Comissions de
Delimitació municipals han de ser integrades per l’Alcalde, dos regidors, el Secretari i
un tècnic.
Vist que hi ha procediments de delimitació en tràmit, es proposa al Ple municipal
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- CREAR la Comissió de Delimitació del Terme Municipal.
Segon.- NOMENAR com a membres de la Comissió de Delimitació del Terme
municipal als següents:
-

President: Sr. Xavier Vinyoles i Compta, Alcalde.
Vocals: Sr. Carles Genoher i Tarrés (ERC-AM) i Sr. Pere Lluís Garcia Palou,
representant del grup municipal JxCat-Junts.
Tècnic municipal: Sr. Francesc Ortega i Granado, Arquitecte tècnic municipal
Secretària: Sra. Anna M. Linares Bravo, Secretària Interventora de
l’Ajuntament.

Tercer.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als portaveus dels grups
municipals, als membres de la Comissió Informativa del Ple general de l’Ajuntament i
emetre el corresponent certificat per ser annexat a l’expedient electrònic.
Quart.- DIFONDRE el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El Sr. Alcalde pren la paraula i llegeix els acords que es sotmeten a aprovació del Ple
municipal. Pel que fa al representant de la comissió de delimitació del terme municipal
i vist que el Sr. Garcia ha comunicat que serà ell mateix el representant de JxCat-Junts
a la comissió, es fa constar en aquest sentit.
Pren la paraula el Sr. Pere Lluis Garcia i diu: “Res a dir. Estem d’acord en mantenir les
comissions que vam crear nosaltres i el fet que també s’avanci la convocatòria un dia,

doncs ho veiem positiu. Pel que fa a la de delimitació, doncs el mateix. A més, s’haurà
de convocar perquè hi ha algun tema pendent amb Brunyola, per tant cap problema”.
Conclou el Sr. Alcalde: “Com els deia, i en la línia d’una major transparència, el fet que
s’avanci un dia la celebració de la comissió abans del Ple, creiem que és positiu per tal
de tenir més temps per revisar la documentació”.
Sotmesa la proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat (vot a favor dels 5
regidors/es del Grup municipal d’ERC-AM, vot a favor del regidor del Grup Municipal de
CUP-AMUNT i vot a favor dels 5 regidors/es del grup municipal de JxCat-Junts).
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
2.7. Regidors.- Determinació de les retribucions i indemnitzacions dels membres
de la Corporació.
Núm. Exp:1014-2019-400 /SECRETARIA

Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, és necessari establir el règim de dedicacions, retribucions,
assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, així com la dotació
econòmica dels grups polítics municipals.
En la mateixa sessió plenària es va nomenar Alcalde de Bescanó, al Sr. Xavier
Vinyoles i Compta.
El règim de retribucions dels càrrecs electes locals ve regulat a :
-

-

Els articles 75, 75 bis i 75 tercer de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local (modificada per la Llei 27/2013 de 30 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local).
L’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pels quals s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
L’article 13 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.

Segons el règim jurídic aplicable establert en la normativa de referència els conceptes
pels quals poden ser retribuïts els càrrecs electes són:






Retribucions: salari que perceben els membres de la Corporació Local que
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial. La dedicació
parcial consisteix en exercir funcions de presidència o vicepresidència, exercir
delegacions o desenvolupar responsabilitats que requereixin aquesta
dedicació.
Assistències: quantitat que perceben els membres de la Corporació per
l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de
què en formen part.
Indemnitzacions: quantitat que perceben els membres de la Corporació per les
despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.

És competència del Ple la determinació del nombre de regidors que exerciran el càrrec
en règim de dedicació exclusiva i dedicació parcial, i que per tant tenen dret a
retribució, i el Ple fixarà també la quantitat que correspongui a cadascú, en atenció al
grau de responsabilitat i el règim de dedicació en les dedicacions parcials.
S’ha de tenir en compte la limitació del nombre màxim de membres per poder prestar
el seus serveis en règim de dedicació exclusiva, que en el cas de l’Ajuntament de
Bescanó és de 3 com a màxim i els imports màxims de les retribucions, que és de
42.452,24€/regidor/any.
Les retribucions per dedicació parcial han de ser proporcionals als temps de dedicació
i sempre hauran de ser inferiors als límits establerts per la dedicació exclusiva.
Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació
parcial podran percebre assistències per concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part i en la quantia assenyalada pel
Ple.
Tots els membres de la Corporació, inclosos els que ocupen càrrec en règim de
dedicació exclusiva, tindran dret a percebre indemnitzacions per les despeses
ocasionades en l’exercici del càrrec, quan siguin efectives i prèvia justificació
documental.
Vist l’informe emès per Secretaria Intervenció pel que reconeix l’existència suficient de
consignació pressupostària per fer front a la despesa de les retribucions,
indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació.
Vistos els antecedents i fonaments jurídics exposats, l’Alcalde President proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- FIXAR en 2 el nombre de membres que exerciran el càrrec amb dedicació
parcial:
-

Alcaldia, amb un 80% de la jornada laboral i una retribució bruta anual de
33.961,82€

-

Delegat d’Educació, participació, transparència i joventut i tecnologies de la
informació amb un 20% de la jornada laboral i una retribució bruta anual de
8.490,45€

Les retribucions anuals fixades es lliuraran en 14 mensualitats, 12 corresponents a les
mensualitats i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.
i s’aplicarà el percentatge d’IRPF individualitzat que correspongui. Es pagaran amb
efectes del ple de constitució de l’Ajuntament en data 15 de juny de 2019.
Segon.- Als membres amb dedicació parcial se’ls aplicarà el règim d’incompatibilitats
determinat en la Llei 53/1984 i seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat
Socials.
Tercer.- ATORGAR al Sr. Xavier Vinyoles i Compta, Alcalde, la compatibilitat per
continuar la seva activitat professional com a arquitecte tècnic, amb els requisits i
exigències previstes legalment.
Quart.- ESTABLIR a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació
exclusiva ni dedicació parcial, amb efectes de data del ple municipal de constitució de
data 15 de juny de 2019, el següent règim d’indemnitzacions en concepte
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació de què formin part:

Assistències
Ple
Junta de Govern Local
Consell de Govern
Comissió informativa general del Ple
Comissió de delimitació del terme
municipal
Comissió especial de comptes

Quantia
100,00€
20,00€
130,00€
85,50€
85,50€
85,50€

La justificació de les assistències es farà mitjançant certificat de qui exerceixi les
funcions de secretaria de l`òrgan.
Les indemnitzacions per assistències són ingressos íntegres abans de descomptar
l’IRPF que correspongui. La retenció per IRPF es farà a raó del 2% llevat d’indicació
diferent de l’interessat i es liquidaran i aprovaran mensualment.
Cinquè.- ESTABLIR a favor de tots els membres de la corporació el dret a ser
indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia
acreditació documental d’aquestes.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals
i als regidors i regidores afectats, fent constar a aquells que han estat designats per a

exercir el seu càrrec en règim de dedicació parcial, que s'entendrà acceptat aquest
règim de no manifestar-se res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a
la notificació.
Setè.- NOTIFICAR l’adopció d’aquesta acords al departament de personal i tresoreria
als efectes oportuns.
Vuitè.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis
de la corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
El Sr. Alcalde llegeix la proposta i els acords que es sotmeten a consideració del Ple
municipal.
Tot seguit, el Sr. Garcia demana la paraula i diu: “Bàsicament tot i que sí que amb
dedicacions parcial el cost s’incrementa en un 18%, sí que és veritat que les
assistències s’han regulat de manera que l’ajust final serà equiparable amb el que
teníem. És la seva organització i ens abstindrem, ja que al final si hi ha increment de
costos no serà important”.
El Sr. Francesc Carles, de CUP-AMUNT comenta que hi votarà a favor.
Conclou el Sr. Alcalde dient: “ Hem intentat establir les dedicacions i retribucions en
funció de les disponibilitats i les necessitats i, fins i tot, en el còmput global, estarem
lleugerament per sota”.
Sotmesa la proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot a favor
dels 5 regidors/es del Grup municipal d’ERC-AM, vot a favor del regidor del Grup
Municipal de CUP-AMUNT i abstenció dels 5 regidors/es del grup municipal de JxCatJunts).
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
2.8. Grups municipals.- Determinació de les dotacions econòmiques dels grups
municipals.
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Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs

Fets i fonaments de Dret:
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, és necessari establir el règim de dedicacions, retribucions,
assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, així com la dotació
econòmica dels grups polítics municipals.
De conformitat amb l’article 73.3 apartat 2n de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de
Règim Local, que disposa que:
“El Ple de la Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als
grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix,
idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del número de membres de
cadascun d’ells, dins els límits que, en el seu cas, fixin amb caràcter general els
pressupostos generals de l’Estat i sense que es puguin destinar al pagament de
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial”.
Vist l’informe emès per Secretaria Intervenció que reconeix l’existència suficient de
consignació pressupostària per fer front a la despesa de dotació econòmica als grups
municipals.
Vistos els antecedents i fonaments jurídics exposats,
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

l’Alcaldia que subscriu,

Primer.- ASSIGNAR als grups polítics la dotació econòmica composta d’un
component fix de 25,00€ mensuals, idèntic per a tots els grups i un altre component
variable, en funció del número de cadascun d’ells, a raó de 22,50€ més per a cada
regidor, donant el resultat següent:
ERC-AM
JUNTSxBESCANÓ
CUP AMUNT

137,50€
137,50€
47,50€

Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus al servei de l'ajuntament, ni a l'adquisició de béns que puguin constituir
actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d'una comptabilitat específica que
els grups polítics posaran a disposició del ple de la corporació quan aquest ho sol·liciti,
en els termes previstos en la legislació vigent.
Segon .- Aquesta dotació té efectes des de l’1 de juliol de 2019, sense perjudici del
compliment per part dels grups municipals de les disposicions legals vigents.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficials de la Província i al tauler d’edictes
de la Corporació.

Quart.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als Grups municipals, a
Intervenció i a Tresoreria als efectes oportuns.
El Sr. Alcalde llegeix la proposta i els acords que es sotmeten a aprovació del Ple
municipal.
Ningú demana la paraula.
Sotmesa la proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors/es
assistents (vot a favor dels 5 regidors/es del Grup municipal d’ERC-AM, vot a favor del
regidor del Grup Municipal de CUP-AMUNT i vot a favor dels 5 regidors/es del grup
municipal de JxCat-Junts
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
2.9. Altres ens.- Conferir les representacions de l'Ajuntament de Bescanó.Elegir i designar els representants de l'Ajuntament en els òrgans de les entitats
de que el municipi o l'Ajuntament formen part.
Núm. Exp:1014-2019-400 /SECRETARIA

Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, és necessari nomenar els representants de la corporació en els
òrgans col·legiats que són de la competència del Ple, d’acord amb el que disposa
l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
L’Alcalde proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- NOMENAR com a representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats
externs de les associacions, consorcis, entitats, consells i altres òrgans en què
participa, els regidors següents:
a).- NOMENAR al Regidor Sr. Jordi Lladó i Sedó com a representant de l’Ajuntament
en el, Consell Escolar del Col·legi Públic IES Santiago Sobrequés; Consell Escolar de
la SES, Secció d’Ensenyament Secundari la Miquela. i Consells de Participació de les
dues escoles llar d’infants municipals.

b).- NOMENAR al Regidor Sr. Carles Genoher i Tarrés com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó davant de l’Escola de Música del Gironès i Escola de Teatre.
c).- NOMENAR al Regidor Sr. Carles Genoher i Tarrés com a representant de
l’Ajuntament com a soci a l’Agrupació de Defensa Forestal Giselva.
d).- NOMENAR al Sr. Alcalde, Xavier Vinyoles i Compta, com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó al Consorci del Ter.
e).- NOMENAR a la Regidora Sra. Mireia Salvadó i Huerta, com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó als òrgans que pertoqui del Consorci de les Vies Verdes de
les Comarques de Girona.
f).- NOMENAR Sr. Alcalde, Xavier Vinyoles i Compta al com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó al Consorci del Transport Metropolità de Girona.
g).- NOMENAR a la Regidora Sra. Bernadeta Sedó i Riera com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
h).- NOMENAR al Sr. Alcalde, Xavier Vinyoles i Compta com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó al Consorci Localred.
i).- NOMENAR al Sr. Alcalde, Xavier Vinyoles i Compta com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
j).- NOMENAR al Sr. Alcalde, Xavier Vinyoles i Compta com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
k).- NOMENAR al Sr. Alcalde, Xavier Vinyoles i Compta com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó a la Fundació Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als regidors/es nomenats.
Tercer.- COMUNICAR aquest acord als òrgans esmentats, i difondre el contingut
d’aquest, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

El Sr. Alcalde pren la paraula i comenta la proposta. El Sr. Garcia comenta que res a
dir, els nomenaments són correctes i en els mateixos òrgans que hi havia. El Sr.
Francesc Carles afegeix que hi votarà a favor.

Sotmesa la proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors/es
assistents (vot a favor dels 5 regidors/es del Grup municipal d’ERC-AM, vot a favor del
regidor del Grup Municipal de CUP-AMUNT i vot a favor dels 5 regidors/es del grup
municipal de JxCat-Junts
I no havent altres temes a tractar, el Sr. Alcalde dóna les gràcies per l’assistència i
recorda als assistents que el proper Ple serà el Ple ordinari el dia 30 de juliol a les 20:30h.
Aixeca la sessió essent les 21:00 del vespre del dia indicat a l’inici, de la qual cosa jo, la
Secretària Interventora, n’estenc acta.

