AJUNTAMENT
DE
BANYERES DEL PENEDÈS
ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE
BANYERES DEL PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
EL DIA 22 DE JUNY DE 2015.
SRS. ASSISTENTS:
ALCALDESSA:
Sra. Anna Ordóñez Rivero
TINENTS D’ALCALDE:
Sr. Amadeu Benach i Miguel
Sr. Lluís Inglada Jané
Sr. Joan Roig Sòria
REGIDORS:
Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré
Sra. Montserrat Rebollo i Marcas
Sra. Núria Figueras Tuset
Sr. Jordi Guasch Bea
Sra. Joana Josepa Fernández Coll
Sr. Manuel López Blanco
Sra. Maria Ángeles Sainz López
SR. SECRETARI:
Josep Guinovart Mallafrè

A la Sala de Plens de la Casa
Consistorial de la Vila de Banyeres del
Penedès, essent les 19.00 hores del dia
22 de juny de
2015, es reuneix
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència
de l’Alcaldessa, Sra. Anna Ordóñez
Rivero, amb l’assistència del Sr.
secretari–interventor Josep Guinovart i
Mallafrè i demés membres anotats al
marge, a l’objecte de celebrar la sessió
ordinària, que ha estat convocada per al
dia d’avui en legal forma, amb
distribució de l’Ordre del Dia dels
assumptes a tractar, així com còpia de
l’acta de la sessió anterior i altre
documentació dels temes a tractar.
Constituint els reunits nombre
suficient dels membres de dret que
integren el Plenari, per celebrar la sessió,
en primera convocatòria, la Sra.
Presidenta la declara oberta, passant-se a
tractar els següents assumptes inclosos a
la següent

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió constitutiva celebrada el dia 13 de
juny de 2015.
2.- Pressa de possessió de l’electe del partit Un Nou Banyeres Acord Municipal,
Sra. Montserrat Rebollo Marcas.
3.- Aprovació, si s’escau, constitució Grup Polítics Municipals i dels seus
Portaveus.
4.- Aprovació, si s’escau, establiment periodicitat de les sessions plenàries.
5.- Donació compte del Decret de nomenament de tinents d’alcalde.
6.- Donació compte del Decret de creació de regidories i de delegacions.
7.- Donació compte del Decret de delegacions de competències de l’Alcaldia a la
Junta de Govern Local.
8.- Donació compte del Decret de nomenament d’alcaldes/es de barri.
9.- Aprovació, si s’escau, nomenament de tresorer
10.- Aprovació, si s’escau, nomenaments representants a les entitats i altres
organismes.
11.- Aprovació, si s’escau, creació de la Junta de Govern Local.
12.- Aprovació, si s’escau, establiments retribucions i gratificacions dels membres
electes.
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1./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA
CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015.
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de
l’acta redactada pel Sr. secretari–interventor de la sessió anterior, celebrada amb
caràcter extraordinari el dia 13 de juny de 2015, la Sra. Presidenta pregunta als presents
si tenen alguna objecció que fer-hi.
Tot seguit el Sr. Guasch, portaveu del Grup de CiU manifesta que hi ha una
transcripció literal poc entenedora en les intervencions fetes pel nostre grup. Si es pot
esmenar adequadament no tindrem cap inconvenient en aprovar l’acta, concretament es
tracta de l’apartat Cloenda, en el paràgraf últim de la plana 8 de 9, en la última línia on
diu: “... i qu jo considero que malauradament, no, que falta una persona. I que en auest”
ha de dir: “... i que jo considero que malauradament, no, que falta una persona. I que en
aquest”.
Atès que es tracta de dos errors de tabulació, que no afecten el fons de l’acord,
s’acorda l’esmena, aprovant-se per unanimitat dels membres que van assistir-hi, la seva
aprovació.

2./ PRESSA DE POSSESSIÓ DE L’ELECTE DEL PARTIT UN NOU
BANYERES ACORD MUNICIPAL, SRA. MONTSERRAT REBOLLO
MARCAS.
Atès que en la sessió constitutiva de la Corporació, celebrada el proppassat dia
13 del corrent mes de juny, la Sra. Montserrat Rebollo Marcas, electe del partit Un Nou
Banyeres Acord Municipal, no va poder-hi assistir, havent-ho manifestat en temps i
forma i no haver pogut prendre possessió del càrrec de regidora.
Atesa l’obligació establerta per la Junta Electoral Central, en la sessió celebrada
el dia 22 de gener de 1996, de traslladar als regidors electes que no hagin pres possessió
del seu càrrec i, per tant, no hagin adquirit la condició de regidor, de comunicar-los el
dia i hora de celebració de cada sessió plenària als efectes de que, si ho veuen
convenient, prestin jurament o promesa i el compliment dels demés requisits legals i
reglamentaris per a l’adquisició plena i efectiva dels seus càrrecs.
Atès que la Sra. Rebollo, què ha estat convocat formalment, de conformitat amb
l’establert per la Junta Electoral Central, en la sessió celebrada el dia 22 de gener de
1996, i que prèviament havia presentat a Secretaria-Intervenció, de conformitat amb
l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i
l’article 163.1 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, la declaració de béns i de les
activitats privades que li proporcionen o li poden proporcionar ingressos econòmics o
que afecten l'àmbit de les competències de les corporacions.
Atès el contingut de l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, modificat per la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març, què
estableix que en el moment de la pressa de possessió i per tal d’adquirir la plena
condició del càrrec de Regidor, els candidats electes hauran de jurar o prometre
acatament a la Constitució.
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Pel Sr. secretari–interventor, es procedeix a prendre-li jurament o promesa,
formulant-li la següent pregunta:
“Prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l'Estat i l’Estatut d’Autonomia”.
- Contestant la Sra. Rebollo: “Per imperatiu legal si prometo”.

3./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CONSTITUCIÓ
MUNICIPALS I DELS SEUS PORTAVEUS.

GRUP

POLÍTICS

Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de data
17 de juny, relativa a la constitució dels Grups Polítics Municipals i donació compte
dels seus portaveus, que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA ALCALDIA
PER A LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I
DONACIÓ COMPTE DELS PORTAVEUS
Atès que en data 16 de juny de 2015, registre d’entrada núm. 2085, 2086 i 2087 s’ha presentat
les peticions dels caps de llista de les candidatures Iniciativa per Banyeres – Els Verds –
Entesa (IB-EL-GV-E), Partit dels socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP) i
Un Nou Banyeres Acord Municipal (BNY-AM), i en data 17 de juny, registre d’entrada núm.
2118, de la de la cap de llista de Convergència i Unió (CiU), demanat constituir-se com a grups
polítics.
Atès que els grups polítics, en dits escrits, han designat com a portaveus als següents senyors:
- IB-EL-GV-E – Sr. Lluís Inglada i Jané.
- PSC-CP – Sr. Manuel López Blanco.
- BNY-AM – Sr. Amadeu Benach i Miquel.
- CiU – Sr. Jordi Guasch Bea.
De conformitat amb allò que s’estableix en els articles 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 23 a 29 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats Locals, Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido
al Presidente y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General
de la Corporación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la
Corporación. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de portavoz
del grupo, pudiendo designarse también suplentes.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
ÚNIC.- Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals següents:
- IB-EL-GV-E actuant com a portaveu el regidor Sr. Lluís Inglada i Jané.
- PSC-CP actuant com a portaveu el regidor Sr. Manuel López Blanco.
- BNY-AM actuant com a portaveu el regidor Sr. Amadeu Benach i Miquel.
- CiU actuant com a portaveu el regidor Sr. Jordi Guasch Bea.”

Tot seguit el Sr. Guasch manifesta “Reconeixem la necessitat de la constitució
dels grups polítics municipals, per tant hi votarem a favor.”
Prèvia deliberació i per unanimitat, s’aprova, acordant-se la creació dels Grup
Municipals esmentats.
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4./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ESTABLIMENT PERIODICITAT DE LES
SESSIONS PLENÀRIES.
Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de data
17 de juny, relativa a la periodicitat de les sessions plenàries, que és del tenor literal
següent:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA
PER A L’ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES
Atès el contingut de l’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estableix:
Dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l'alcalde convocarà la sessió o
sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin precises, a fi de resoldre sobre els
següents punts:
a) Periodicitat de sessions del Ple. ...
Atès el contingut de l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, redactat modificat per la llei 11/1999, de 21 d’abril, modificació desena,
què estableix: "El Ple té sessió ordinària com a mínim cada mes als ajuntaments de municipis
de més de 20.000 habitants, i en les diputacions provincials, cada dos mesos als ajuntaments
dels municipis d’una població entre 5.001 habitants i 20.000 habitants; i cada tres als
municipis de fins 5.000 habitants. Així mateix, el ple té sessió extraordinària quan així ho
decideix el president o ho sol·liciti la quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de
la corporació, sense que cap regidor en pugui sol·licitar més de tres anualment. ...
Atès el contingut de l’article 98 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, què estableix: El ple ha d'ajustar el seu
funcionament a les regles següents:
a) El ple té sessió ordinària cada mes, com a mínim, en els ajuntaments de municipis de
més de 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. Així mateix, el ple té
sessió extraordinària quan el president ho decideix o quan ho demana la quarta part,
almenys, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui
sol·licitar més de tres anualment. En aquest últim cas, la celebració d'aquest ple no es
pot endarrerir més enllà de quinze dies hàbils des que ha estat sol·licitada, i no es pot
incorporar l'assumpte a l'ordre del dia d'un ple ordinari o d'un altre extraordinari amb més
assumptes si els sol·licitants de la convocatòria no ho autoritzen expressament. ...
Tanmateix i atenent que s’estan tramitant les adreces de correu electrònic per a tots els
regidors, les quals, a més de facilitar el correu electrònic institucional, permetran la tramesa de
la documentació institucional de l’Ajuntament, entre ella les convocatòries de les sessions
plenàries, així com d’altres òrgans col·legiats.
Aquesta Alcaldia, té a bé proposar a l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Que l’Ajuntament celebri sessió plenària ordinària cada dos mesos,
concretament el tercer dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, i si
aquest és festiu el següent dijous hàbil, a les 19.00 hores.
Segon.- Que la tramesa de la convocatòria i documentació que l’hagi d’acompanyar, a
l’igual que la resta d’òrgans col·legiats s’efectuï telemàticament, a les adreces de correu
electrònic dels regidors o per la plataforma administrativa.”

Tot seguit el Sr. Guasch manifesta En aquest punt de l’ordre del dia, veiem
positivament que el nou equip de govern hagi volgut mantenir les freqüències de les
sessions plenàries que teníem establertes l’equip de govern de l’anterior mandat,
considerem que és una freqüència adient per a les dimensions del nostre municipi.
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Ara bé, trobem a faltar que no es respectés també l’horari de les sessions.
Considerem que per a facilitar l’assistència als Plens dels veïns interessats en assistir-hi,
és més adient que el seu horari es mantingui a les 20.00 h. que a les 19.00 h. com es
proposa.
I per altra banda, també trobem a faltar una iniciativa que es va dur a terme en el
passat mandat, com a mostra de transparència, i que van ser les comissions
informatives. Per als veïns que no ho sàpiguen eren unes comissions prèvies als Plens
on l’alcaldessa convocava als portaveus dels grups municipals per informar dels punts
que es tractarien al ple, per tal que poguessin demanar la informació o les explicacions
que consideressin necessàries. Un element de transparència implantat en aquest
ajuntament i que desapareix, i que entenem que no ho hauria de fer i menys després de
les aprovacions de les lleis de transparència, tant estatal com autonòmica, i de imminent
entrada en vigor el proper dia 1 de juliol. Mentre que a tots els àmbits es lluita per
l’increment de la transparència, el nostre ajuntament actua en sentit contrari.
Per tant nosaltres votarem en contra, per l’horari establert i per l’absència de
comissions informatives.
La Sra. alcaldessa li respon que l’horari ha estat modificat perquè el veïnat
pugui participar-hi més, creuen que a les vuit de la nit hi ha veïns que tenen fills petits
que han de banyar, donar sopar o posar a dormir, i per això creuen que és millor les set
que les vuit de la nit, que per això han fet el canvi per més transparència i informació.
En quan a les comissions informatives, demana al Sr. secretari que informi.
El Sr. secretari manifesta que no té constància que hagin existit, que va mirar
l’acte de la sessió organitzativa de l’anterior legislatura i que no hi consta la seva
constitució.
La Sra. Figueres, exalcaldessa manifesta que si se’n feien de comissions
informatives.
El Sr. secretari respon que el que es feien eren reunions de portaveus dels grups
polítics, però no comissions informatives.
La Sra. alcaldessa informa que les juntes de portaveus, si que es faran
prèviament als plenaris, que el que es vol és més transparència i per això s’estan gravant
en vídeo.
Tot seguit la Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. Inglada, portaveu d’IB-ELGV-E, que manifesta que han dit que l’anterior govern va instaurar els plens cada dos
mesos i no és cert, els plens cada dos mesos es van establir en anteriors governs. En
quant a les juntes o comissions de portaveus, es va començar en aquest anterior govern
les bases per redactar un reglament orgànic municipal que és on es determinarà si es fan
comissions o no se’n fan i tot el tema, i aquest es va quedar penjat i la intenció és
continuar-lo, partint de la feina feta.
El Sr. Guasch li respon que el ROM regularà si hi han juntes; fins ara no hi havia
ROM i es feien juntes de portaveus, la pregunta és si es seguiran fent.
La Sra. alcaldessa li respon que es seguiran fent.
Sotmès a votació, amb els vots a favor de la Sra. Ordóñez, dels Srs. Benach,
Inglada, Roig, de les Sres. Berdusan i Rebollo, del Sr. López i de la Sra. Sainz i
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l’abstenció de la Sra. Figueras, del Sr. Guasch i de la Sra. Fernández, s’aprova,
adoptant-se els acords esmentats.

5./ DONACIÓ COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE TINENTS
D’ALCALDE.
Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte del Decret 64/2015, de data 15 de
juny de 2015, de nomenament de tinents d’alcalde, de conformitat amb l'establert en
l'article 38 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, el qual és del tenor
literal següent:
“DECRET 64/2015
Atès el contingut dels articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim
local i 53.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, els quals m'atorguen atribució per al nomenament de tinents
d'alcalde, i 120 i 121 del Reial Decret 2566/1986, de 20 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals,
HE RESOLT:
Primer.- Nomenar tinent d'alcalde primer al regidor Sr. Amadeu Benach i Miguel.
Segon.- Nomenar tinent d'alcalde segon al regidor Sr. Lluís Inglada Jané.
Tercer.- Nomenar tinent d'alcalde tercer al regidor Sr. Joan Roig Sòria.
Quart.- Donar compte del present Decret a l'Ajuntament en Ple, en la propera sessió
que celebri, de conformitat amb l'establert en l'article 38 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.
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en compliment del
que disposa l'article 44 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals, les delegacions efectuades.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, Ana Dolores Ordóñez Rivero, el 15 de juny de
2015, davant meu, el secretari-interventor, Josep Guinovart Mallafrè, que certifico.”

La Sra. Alcaldessa dóna la paraula al Sr. Guasch, qui manifesta “En aquest punt
no hi tenim res a dir, és una resolució d’alcaldia i és perfectament lliure de fer els
nomenaments que consideri oportuns. Tot i que trobem estrany que se’n nomenin tres,
abans n’hi havien dos i ara tres, no sabem si és necessari o no, així com remarcar que
quan es fan les designacions dels membres de la Junta de Govern surt el Sr. Manuel
Blanco en lloc del Sr. Joan Roig i no sabem si és un error o que, perquè com hem vist en
les propostes següents en algun punt es parla de quatre. A més de que en alguns llocs hi
figura en Joan Roig i en d’altres en Manuel Blanco. Aspecte que també voldríem aclarir.
La Sra. alcaldessa li respon que es tracta d’un error, fet que corrobora el Sr.
Benach, doncs primer s’havia previst un nomenament i després se’n va fer altre essent
el tinent d’alcalde tercer el Sr. Joan Roig.
En quant a la determinació dels tinents d’alcalde, la Sra. Alcaldessa dóna la
paraula al Sr. secretari, que informa que d’acord amb la legislació de règim local els
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tinents d’alcalde seran un terç dels membres de la corporació, és dir tres, i que a més els
tinents d’alcalde són els membres nats de la Junta de Govern Local i com que aquesta
està constituïda per un terç dels regidors, lògic és que aquests siguin tinents d’alcalde.

6./ DONACIÓ COMPTE DEL DECRET DE CREACIÓ DE REGIDORIES I DE
DELEGACIONS.
Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte del Decret 65/2015, de data 15 de
juny de 2015, de creació de regidories, de conformitat amb l'establert en l'article 38 del
RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, el qual és del tenor literal següent:
“DECRET 65/2015
Atès el contingut, entre d’altres, de l’article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 43 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, que regulen les delegacions genèriques a una o vàries
àrees o matèries determinades, que podran abastar tant la facultat de dirigir els serveis
corresponents, com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers
HE RESOLT:
Primer.- Crear l’Àrea de Governació, Personal, Trànsit, Seguretat i Hisenda, que
dependran directament de l’Alcaldia.
Segon.- Crear l’Àrea de Benestar Social i Família, delegant-la a la regidora Sra.
Montserrat Rebollo Marcas, un cop hagi pres possessió i suplent la Sra. Ida Pilar Josefa
Berdusan Farré.
Tercer.- Crear l’Àrea d’Ensenyament, Joventut i Lleure, delegant-la a la regidora Sra.
Maria Ángeles Sainz López.
Quart.- Crear l’Àrea de Gent Gran i Immigració, delegant-la a la regidora Sra. Ida Pilar
Josefa Berdusan Farré i suplent la Sra. Montserrat Rebollo Marcas, un cop hagi pres possessió
del càrrec.
Cinquè.- Crear l’àrea de Medi Ambient i Foment i Promoció Econòmica, delegant-la al
regidor Sr. Lluís Inglada Jané.
Sisè.- Crear l’Àrea d’Urbanisme i Territori, delegant-la al regidor Sr. Manuel López
Blanco i suplent el Sr. Amadeu Benach i Miquel.
Setè.- Crear l’Àrea de Sanitat, delegant-la al regidor Sr. Manuel López Blanco i suplent
el Sr. Joan Roig Sòria.
Vuitè.- Crear l’Àrea de Treball i Ocupació, delegant-la al regidor Sr. Manuel López
Blanco
Novè.- Crear l’Àrea de Cultura i Festes, delegant-la al regidor Sr. Amadeu Benach i
Miquel.
Desè.- Crear l’Àrea de Serveis, delegant-la al regidor Sr. Joan Roig Sòria i suplent el
Sr. Manuel López Blanco.
Onzè.- Crear l’Àrea d’Esports, delegant-la al regidor Sr. Joan Roig Sòria.
Dotzè.- Donar compte del present Decret a l’Ajuntament en Ple, en la propera sessió
que celebri, de conformitat amb l’establert en l’article 38 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.
Tretzè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en compliment del que
disposa l'article 44 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
les delegacions efectuades.
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Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, la Il·lma. Sra. Anna Ordóñez Rivero, a Banyeres del
Penedès, el 15 de juny de 2015, davant meu, el secretari-interventor, Josep Guinovart i
Mallafrè, que certifico.”

La Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. Guasch, qui manifesta “Sobre aquest
punt, només voldríem fer algunes observacions.
Ens agradaria que se’ns informés quin caràcter tenen els suplents d’algunes
regidories. En qualsevol cas el dubte rau en si es realitzaran tasques compartides, o be si
el suplent només serà en el cas que el titular s’absenti, en definitiva quin serà el rol
d’aquestes titularitats i suplències, i com és que algunes regidories en tenen i d’altres no.
També trobem a faltar la figura del regidor de guàrdia, que algun grup de l’equip
de govern portava en el seu programa electoral.
• Quan es crearà?
• I quins mitjans tindran els veïns per identificar i contactar amb aquest
regidor de guàrdia en cas de necessitat?
El Sr. Benach, li respon que la figura del regidor de guàrdia existirà, doncs ara
operativament no poden dir que el tenen, encara no es disposa dels telèfons, ni dels
mitjans, ni dels correus electrònics, però funcionaran. En quant a les regidories,
lògicament el primer és el titular, però com que molts treballen a torns, volen un
substitut que el puguin localitzar.
En quant a la Comissió de Cultura i festes hi ha hagut un error, doncs tot ha estat
molt precipitat la figura del suplent sols és en cultura, essent la regidora Sra. Ida Pilar
Josefa Berdusan Farré.

7./ DONACIÓ COMPTE DEL DECRET DE DELEGACIONS DE
COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte del Decret 66/2015, de data 15 de
juny de 2015, de delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta Govern Local, de
conformitat amb l'establert en l'article 38 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals, el qual és del tenor literal següent:
“DECRET 66/2015
Atès el contingut, entre d’altres de l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, l’article 48.1.b), 53 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; l’article 52 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, que regulen entre d’altres la Junta de Govern Local i les
delegacions de les atribucions de l'Alcaldia
HE RESOLT:
Primer.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local, que té com a competència bàsica la de
donar assistència i assessorament a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, la
delegació de les competències següents:
Desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar
despeses dintre dels límits de la seva competència.
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Aprovar l’oferta d’ocupació pública, conforme al Pressupost i plantilla aprovats pel Ple,
aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de
provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin
fixes i periòdiques.
L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió
urbanística i dels projectes d’urbanització.
Sancionar les faltes de desobediència a l’Autoritat Municipal o per infracció de les
ordenances municipals, quan siguin legalment competència de l’Alcaldia.
Les contractacions i concessions de tota mena quan el seu import no superi el 10%
dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros;
incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys,
sempre que el seu import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni
la quantia assenyalada.
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost.
L’adquisició de béns i drets quan en el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del Pressupost ni els 3.005.060,52 euros, així com l’alienació del patrimoni
que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
- La de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupost.
- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic, la qual alienació
no es trobi prevista en el Pressupost.
L’atorgament de llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple o a la Junta de Govern Local.
Les demés que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat
o de les Comunitats Autònomes assignin al municipi i no s’atribueixin a altres òrgans
municipals.
Segon.- Designar membres de la Comissió de Govern als/les tinents d'alcalde que tot seguit es
relacionen:
- Sr. Amadeu Benach i Miquel.
- Sr. Lluís Inglada Jané
- Sr. Manuel López Blanco, realment és Sr. Joan Roig Sòria
Tercer.- Donar compte del present Decret a l’Ajuntament en Ple, en la propera sessió que
celebri, de conformitat amb l’establert en l’article 38 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.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en compliment del que disposa
l'article 44 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, les
delegacions efectuades.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, la Il·lma. Sra. Anna Ordóñez Rivero, a Banyeres del
Penedès, el 15 de juny de 2015, davant meu, el secretari–interventor, Josep Guinovart i
Mallafrè, que certifico.”

La Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. Guasch, qui manifesta “En aquest punt
només manifestar la dubtosa legalitat d’aquest decret. Entenem que l’alcaldessa no pot
fer cap delegació en un òrgan que, a hores d’ara, encara no ha estat creat. Considerem
que aquesta delegació pertocarà fer-la quan s’hagi aprovar per Ple la constitució de la
Junta de Govern Local, tot demanant al Sr. secretari que informi sobre la legalitat.”
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Pel Sr. secretari s’informa que la delegació de funcions que s’efectua, esta
supeditada a la creació de la Junta Govern Local i que si no es crees en aquest Ple seria
un decret incongruent, però com que l’Alcaldia fa la seva organització i de la mateixa
manera que ha delegat funcions a la Sra. Rebollo, que encara no havia pres possessió
del càrrec de regidora, en fa a favor de la Junta Govern Local i lògicament resten
supeditades a la seva creació.
El Sr. Guasch manifesta que queda supeditada l’eficàcia de la delegació a la seva
creació.
El Sr. secretari li respon que sinó s’equivoca la seva creació va al punt núm. 11
de l’ordre del dia.

8./ DONACIÓ
COMPTE
DEL
D’ALCALDES/ES DE BARRI.

DECRET

DE

NOMENAMENT

Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte del Decret 67/2015, de data 15 de
juny de 2015, de nomenament d’alcaldes de Barri, a l’empara de l’article 122 del RD
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, el qual és del tenor literal següent:
“DECRET 67/2015
El passat dia 24 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals, havent-se constituït el nou
Ajuntament en la sessió pública celebrada el proppassat dissabte dia 13 de juny.
Vist el contingut de l’article 122.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals.
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com a representant personal de l’alcaldessa en determinats nuclis i barris,
que tindran la consideració d’Alcaldes/sses de Barri a les següents persones:
• Saifores: Sr. Pere Sorigué Ventosa.
• Sant Miquel: Sra. Noelia Segura Espigares.
• Priorat: Sr. Antoni Vives Martí.
• Casa Roja: Sr. Josep Latorre Vernet.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats.
Ho mana i signa la Sra. alcaldessa, la Il·lma. Sra. Anna Ordóñez Rivero, a Banyeres del
Penedès, el 15 de juny de 2015, davant meu, el secretari–interventor, Josep Guinovart i
Mallafrè, que certifico.”

La Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. Guasch, qui manifesta “Al igual que hem
dit en el punt 4 de l’ordre del dia, és una resolució d’alcaldia i aquesta és perfectament
lliure de fer els nomenaments que consideri oportuns.
Volem fer palesa, per això, la nostra sorpresa de que a la Urbanització Els Boscos
no s’hagi disposat d’aquesta figura d’alcalde de barri. I en especial, davant la
problemàtica existent en aquest sector.”
La Sra. alcaldessa li respon que els Boscos l’han considerat com el propi nucli
de Banyeres, i que no és necessari nomenar un alcalde de barri.
El Sr. Benach afegeix que Boscos tampoc té Centre Cívic com tenen altres
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nuclis, a l’igual que Casa Roja, tot i que si el té projectat, tampoc té una festa major
pròpia com tenen altres nuclis, tot i que són conscients de la problemàtica que tenen,
però que no te la diferència dels altres barris.

9./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, NOMENAMENT DE TRESORER
Obert l’apartat, la Sra. alcaldessa, demana al Sr. secretari-interventor que tingui
a bé donar lectura de la proposta de l’Alcaldia.
Tot seguit el Sr. secretari-interventor dóna lectura íntegra de la proposta de
l’Alcaldia de data 17 de juny, que és del tenor literal següent:
PROPOSTA ALCALDIA
PER AL NOMENAMENT DE TRESORER
Vist el contingut de l’article 2.f) del RD 1732/94, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter estatal, el qual
estableix: "En les Corporacions locals amb secretaria de classe tercera, la responsabilitat
administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació podrà ser atribuïda a
membre de la corporació o a funcionari de la mateixa."
Vist el contingut de la disposició transitòria primera del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel
qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació
de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, que en relació a les tresoreries dels
municipis de menys de cinc mil habitants, estableix: “La responsabilitat administrativa de les
funcions de tresoreria, comptabilitat i recaptació en les entitats locals amb secretaries de classe
tercera podrà ser atribuïda a un o una membre de la corporació o a un funcionari o una
funcionària d'aquesta.”
Atès el contingut de l'article 164.2 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de Règim Local, derogat per la disposició derogatòria única, apartat f de
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que establia tant per al
Regidor com per al funcionari la quantia de la fiança entre el 4 i el 6 per 100 de l'import del
Pressupost Ordinari, admetent-se per a la seva constitució la fiança personal, les pòlisses de
crèdit i caució i les normals de la contractació administrativa.
Aquesta Alcaldia, té a bé proposar a l’Ajuntament en Ple, l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar tresorer titular al tinent d'alcalde Sr. Amadeu Benach i Miquel.
Segon.- Eximir-lo de prestar fiança obligatòria per tractar-se d'un membre de la Corporació,
fent-se càrrec dels fons existents, una vegada comprovades les xifres de l'últim arqueig.”

La Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. Guasch, qui manifesta “Per la informació
que hem pogut obtenir sembla ser que no és legal que la figura del tresorer recaigui en
un regidor, tenim entès que hauria de ser un funcionari.”
La Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. secretari per tal que informi al respecte,
qui manifesta que és cert que en aquest moment s’està posant sobre la taula si el tresorer
ha de ser un membre de la corporació o bé un funcionari de carrera i inclús s’està
intentant, mitjançant la Diputació de Tarragona que en aquells municipis on no hi hagi
funcionaris de carrera, pugui ser-ho per delegació un funcionari de carrera de la
Diputació. Avui per avui no hi ha res clar i com que l’Ajuntament de Banyeres no té
funcionaris de carrera, sinó personal laboral, amb aquest moment i per tal de cobrir
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l’impàs s’ha procedit a efectuar la present proposta d’acord; i en el moment que per part
del Ministeri, el Departament de Governació i la Diputació, s’adoptin les resolucions
pertinents, s’actuarà segons llei, però com vostès comprendran, no es poden bloquejar
els comptes de l’Ajuntament. És una situació que no està clara, per tant s’ha seguit la
tradició; és una situació nova que està damunt la taula i amb aquestes circumstàncies
que he comentat. A les hores i mentrestant no hi hagi una solució real, hem de ser
operatius i si avui per avui fins e dia 12 de juny el Sr. Joan Coll era el tresorer,
mentrestant no hi hagi altre normativa, el Sr. Benach serà el tresorer.
Sotmès a votació, amb els vots a favor de la Sra. Ordóñez, dels Srs. Benach,
Inglada, Roig, Sra. Berdusan, Sra. Rebollo, Sr. López i Sra. Sainz i l’abstenció de la Sra.
Figueras, Sr. Guasch i Sra. Fernández, s’aprova, adoptant-se els acords esmentats.

10./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, NOMENAMENTS REPRESENTANTS A LES
ENTITATS I ALTRES ORGANISMES.
Obert l’apartat, la Sra. alcaldessa, demana al Sr. secretari-interventor que tingui
a bé donar lectura de la proposta de l’Alcaldia.
Tot seguit el Sr. secretari-interventor dóna lectura íntegra de la proposta de
l’Alcaldia de data 17 de juny, que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA ALCALDIA
PER AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A LES ENTITATS
I ALTRES ORGANISMES
Vist el contingut de l’article 38 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, que estableix:
“Dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’Alcalde convocarà la sessió o
sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin precises, a fi de resoldre envers
els següents punts:
g) Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la
competència del Ple.”
Atès que actualment, l’Ajuntament té representativitat en diverses entitats i organismes,
aquesta Alcaldia, té a bé proposar a l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar representant de l’Ajuntament al Consell Escolar de l’Escola Mare de Déu del
Priorat a la regidora d’ensenyament Sra. Maria Ángeles Sainz López.
Segon.- Nomenar representant de l’Ajuntament a l’Escola Bressol Marta Mata a la regidora
d’ensenyament Sra. Maria Ángeles Sainz López.
Tercer.- Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci Universitari Baix Penedès a la
regidora d’ensenyament Sra. Maria Ángeles Sainz López.
Quart.- Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci Hospitalari de Catalunya al regidor
de Sanitat Sr. Manuel López Blanco.
Cinquè.- Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci de Comunicació Local al tinent
d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel.
Sisè.- Nomenar representant de l’Ajuntament a la Mancomunitat l’Albornar a l’alcaldessa Sra.
Anna Ordóñez Rivero, al tinent d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel i al tinent d’alcalde
segon Sr. Lluís Inglada i Jané.
Setè.- Nomenar representant de l’Ajuntament a l’Organisme Autònom Fundació Josep Cañas a
l’alcaldessa Sra. Anna Ordóñez Rivero, al tinent d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel,
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al tinent d’alcalde segon Sr. Lluís Inglada i Jané, a la regidora Sra. Ida Pila Josefa Berdusan
Farré i a la regidora Sra. Núria Figueras Tuset.
Vuitè.- Nomenar representant de l’Ajuntament a la Fundació Àngels Garriga al tinent d’alcalde
primer Sr. Amadeu Benach i Miquel.
Novè.- Nomenar representant de l’Ajuntament a l’Entitat urbanística de conservació dels
Boscos al tinent d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel.
Desè.- Nomenar representant de l’Ajuntament a la Junta de compensació El Poet al tinent
d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel.
Onzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament al Consell d’Administració de la societat
Municipal “Promocions i Serveis Banyeres del Penedès, SLM a l’alcaldessa Sra. Anna Ordóñez
Rivero, al tinent d’alcalde primer Sr. Amadeu Benach i Miquel i al tinent d’alcalde segon Sr.
Lluís Inglada i Jané.
Dotzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament al Fons de Cooperació Local al tinent d’alcalde
segon Sr. Lluís Inglada i Jané.
Tretzè.- Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci Localret al tinent d’alcalde primer
Sr. Amadeu Benach i Miquel.”

La Sra. Alcaldessa dóna la paraula al Sr. Guasch, qui manifesta “En aquest punt
ens abstindrem.”
Sotmès a votació, amb els vots a favor de la Sra. Ordóñez, dels Srs. Benach,
Inglada, Roig, Sra. Berdusan, Sra. Rebollo, Sr. López i Sra. Sainz i l’abstenció de la Sra.
Figueras, Sr. Guasch i Sra. Fernández, s’aprova, adoptant-se els acords esmentats.

11./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Obert l’apartat, la Sra. alcaldessa, demana al Sr. secretari-interventor que tingui
a bé donar lectura de la proposta de l’Alcaldia.
Tot seguit el Sr. secretari-interventor dóna lectura íntegra de la proposta de
l’Alcaldia de data 17 de juny, que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA ALCALDIA
PER A LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Vist el contingut de l'article 20.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, el qual estableix: “L'organització municipal respon a les següents regles:
b) La comissió de govern existeix en els municipis amb població de dret superior a 5.000
habitants i en els de menys, quan així ho disposi el seu Reglament Orgànic o així ho acordi
el Ple del seu Ajuntament”.
i el de l'article 23.1, estableix: “La Comissió de Govern s'integra per l'alcalde i un nombre de
regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per
aquell, donant compte al Ple.”
L’Alcaldia proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.- La creació de la Junta de Govern Local, per considerar-la necessària pel bon
funcionament i agilitat de la Corporació, tal com li ha demostrat l’experiència dels últims anys,
què estarà integrada per l'alcalde i els (quatre) tres tinents d'alcalde.
Segon.- La delegació de les següents funcions del Ple, establertes a l’article 52.2 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, a l’empara de l’establert a l’article 52.3:
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k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes
administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència
respectiva.
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en
cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost,
llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les
operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en
l'exercici anterior., tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de
les hisendes locals.
n) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i
també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui
superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de
totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia
assenyalada en aquesta lletra.
o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les
alienacions patrimonials en els supòsits següents:
- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor
històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
- Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i
quanties indicats per a les adquisicions de béns.
r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
Tanmateix i de conformitat amb la delegació de funcions de l’Alcaldia a la Junta de
Govern Local, efectuada pel Decret de l’Alcaldia núm. 66/2015, de data 15 de juny, a la Junta
de Govern Local li correspondran les següents funcions de l’Alcaldia:
Desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar
despeses dintre dels límits de la seva competència.
Aprovar l’oferta d’ocupació pública, conforme al Pressupost i plantilla aprovats pel Ple,
aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de
provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin
fixes i periòdiques.
L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió
urbanística i dels projectes d’urbanització.
Sancionar les faltes de desobediència a l’Autoritat Municipal o per infracció de les
ordenances municipals, quan siguin legalment competència de l’Alcaldia.
Les contractacions i concessions de tota mena quan el seu import no superi el 10%
dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros;
incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys,
sempre que el seu import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni
la quantia assenyalada.
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost.
L’adquisició de béns i drets quan en el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del Pressupost ni els 3.005.060,52 euros, així com l’alienació del patrimoni
que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
- La de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupost.
- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic, la qual alienació
no es trobi prevista en el Pressupost.
L’atorgament de llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
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Ple o a la Junta de Govern Local.
Les demés que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat
o de les Comunitats Autònomes assignin al municipi i no s’atribueixin a altres òrgans
municipals.
i restarà composta pels tinents d'alcalde que tot seguit es relacionen:
- Sr. Amadeu Benach i Miquel
- Sr. Lluís Inglada i Jané
- Sr. Joan Roig Sòria
Tercer.- Publicar la delegació efectuada per l’Ajuntament en Ple a favor de la Junta de Govern
Local al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona a l’empara de l’establert a l’article 13.3 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.”

Sotmès a votació, amb els vots a favor de la Sra. Ordóñez, dels Srs. Benach,
Inglada, Roig, Sra. Berdusan, Sra. Rebollo, Sr. López i Sra. Sainz i l’abstenció de la Sra.
Figueras, Sr. Guasch i Sra. Fernández, s’aprova, adoptant-se els acords esmentats.

12./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ESTABLIMENTS
GRATIFICACIONS DELS MEMBRES ELECTES.

RETRIBUCIONS

I

Obert l’apartat, la Sra. alcaldessa, demana al Sr. secretari-interventor que tingui
a bé donar lectura de la proposta de l’Alcaldia.
Tot seguit el Sr. secretari-interventor dóna lectura íntegra de la proposta de
l’Alcaldia de data 17 de juny, que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA ALCALDIA
PER A L’ESTABLIMENT DE LES RETRIBUCIONS I
GRATIFICACIONS DELS MEMBRES ELECTES
Vist el contingut de l'article 75 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, apartats 2 i 3 què estableix:
2. Els membres de les Corporacions locals que ocupin els seus càrrecs amb dedicació parcial
per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o
desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de
dedicació efectiva a les mateixes, en aquest cas seran igualment donats d'alta en el Règim
General de la Seguretat Social en tal concepte, assumint les Corporacions les quotes
empresarials que correspongui, exceptuant el que està disposat en l'article anterior.
Aquestes retribucions no podran superar en cap cas els límits que es fixin, si escau, en les
Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat. En els acords plenaris de determinació dels
càrrecs que duguin aparellada aquesta dedicació parcial i de les retribucions dels mateixos,
s'haurà de contenir el règim de la dedicació mínima necessària per a la percepció
d'aquestes retribucions.
Els membres de les Corporacions locals que siguin personal de les Administracions
públiques i dels ens, organismes i empreses d'elles depenents solament podran percebre
retribucions per la seva dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva jornada en els
seus respectius centres de treball, en els termes assenyalats en l'article 5 de la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, sense perjudici del disposat en l'apartat sisè del present article.
3. Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial
percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de
la Corporació que formin part, en la quantia assenyalada pel ple de la mateixa.
5. Les Corporacions locals consignaran en els seus pressupostos les retribucions,
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indemnitzacions i assistències que es fa referència en els quatre nombres anteriors, dintre
dels límits que amb caràcter general s'estableixin, si escau. Hauran de publicar-se
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i fixar-se en el tauler d'anuncis de la
Corporació els acords plenaris referents a retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva
i parcial i règim de dedicació d'aquests últims, indemnitzacions i assistències, així com els
acords del President de la Corporació determinant els membres de la mateixa que
realitzaran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Aquesta Alcaldia proposa, seguint la línia dels últims anys i tenint en compte la tasca i l’esforç
que s’ha de realitzar, tot i haver-nos presentat lliurament, l’assignació de les següents
indemnitzacions per als membres electes de la Corporació:
Primer.- Dedicació parcial del 40% de jornada, una retribució anual de 14.326,06 €,
distribuïda en catorze pagues.
Segon.- Dedicació parcial del 18% de jornada, una retribució anual de 7.182,06 €,
distribuïda a catorze pagues.
Tercer.- Regidors sense dedicació parcial, una gratificació per assistència efectiva a
òrgans col·legiats:
- Sessió plenària ...................................................................
200,00 €.
- Sessió Junta de Govern Local .............................................
140,00 €.
- Comissió especial de comptes .............................................
200,00 €.
- Junta de Govern O. A. Fundació Josep Cañas ...................
55,00 €
amb els següents límits anuals:
- Regidors amb delegació ......................................................
7.182,00 €
- Regidors sense delegació ....................................................
2.000,00 €.
què es faran efectives mitjançant liquidacions mensuals d’acord amb les assistències
efectuades.
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona a
l’empara de l’establert a l’article 75.5 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.”

La Sra. Alcaldessa dóna la paraula al Sr. Guasch, qui manifesta “Nosaltres
demanarem que aquest punt sigui retirat de l’ordre del dia i posposat per una altra
sessió, atès que s’ha demanat informació a Secretaria sobre la seva correcció i no se’ns
ha respost a hores d’ara.
En primer lloc trobem que en la proposta no figuren els noms de les persones que
tindran dedicació parcial, amb la qual cosa, no es desconeix només la seva identitat sinó
el nombre de regidors que hi haurà a dedicació parcial.
En segon lloc trobem poc concreta la indicació del percentatge de dedicació, pel
que s’ignora si és en base a una jornada laboral de 40 hores o de 35 hores. Fins ara en
les assignacions es feia constar les hores setmanals de dedicació, i en aquesta proposta
no hi consten.
En tercer lloc, i tenint present la mancança anterior, podem constatar que malgrat
s’hagi reduït lleugerament la retribució dels càrrecs amb dedicació parcial, també s’ha
reduït, i de forma més substancial, les seves hores de dedicació, la qual cosa no deixa de
ser un increment retributiu atès que la percepció econòmica rebuda per hora serà força
superior a la del mandat anterior. ( Abans 56% de dedicació i ara 40%, abans 25 % de
dedicació i ara 18% )
Tampoc trobem la justificació de l’increment de les retribucions dels regidors
sense delegació.
I finalment, el desconeixement del nombre de regidors amb dedicació parcial, fa
impossible calcular el cost final que tindrà per l’ajuntament la remuneració de tots els
càrrecs electes. Però tot ens porta a pensar que serà substancialment més elevat que en
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el mandat anterior.
Per tot això, entenem que hem de demanar que mentre no s’aclareixin aquests
aspectes, es posposi l’aprovació d’aquest punt, a risc de prendre una resolució contraria
a la llei.
Seguidament la Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. secretari, qui manifesta que
a l’apartat 5 de l’article 75 de la Llei de bases, avantdit, s’estableix: “Les Corporacions
locals consignaran en els seus pressupostos les retribucions, indemnitzacions i assistències
que es fa referència en els quatre nombres anteriors, dintre dels límits que amb caràcter
general s'estableixin, si escau. Hauran de publicar-se íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província i fixar-se en el tauler d'anuncis de la Corporació els acords plenaris referents a
retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial i règim de dedicació d'aquests
últims, indemnitzacions i assistències, així com els acords del President de la Corporació
determinant els membres de la mateixa que realitzaran les seves funcions en règim de
dedicació exclusiva o parcial.”, és dir, no diu que hagi de ser en un acte únic, ara per acord

plenari s’estableixen les retribucions a percebre segons percentatge de dedicació i
posteriorment els acords del president, en el nostre cas de l’alcaldessa, determinarà els
membres de la corporació que realitzaran les seves tasques en règim de dedicació
parcial i s’haurà de publicar a posteriori.
El Sr. Guasch manifesta al Sr secretari, és dir tal com estàs dient, hi haurà un
decret en el qual s’establirà quins regidors tindran dedicació o no.
El Sr. secretari l’informa que en quest moment s’està establint el sistema
retributiu i posteriorment un Decret de l’Alcaldia dirà el qui, el que i quant.
El Sr. Guasch manifesta que no poden aprovar una cosa que no sabem que
s’aprova.
El Sr. Inglada li manifesta que se sap el que, però que no està personalitzat.
El Sr. Guasch diu que en la proposta s’estableix que una persona que realitzi el
40 % de jornada el que cobrarà.
El Sr. Benach li respon que no diu quantes persones la cobraran, sols es diu el
tant per cent de dedicació i la retribució a percebre, i que el nombre de persones que
cobraran cada tipus de dedicació tampoc ho diu.
La Sra. alcaldessa informa que la retribució dels membres sense dedicació s’ha
pujat, doncs creuen que l’import no era suficient per retribuir les sessions que es
realitzaven durant l’any. Tothom sabem que som vuit regidors i és normal que el
conjunt es pugi, ni votes es quedaran sense cobrar, ni els regidors de l’equip de govern
tampoc, és normal que es pugin les retribucions, és dir que l’import total sigui més
elevat.
La Sra. Figueras insisteix en que vols saber quines persones cobraran cada tips.
La Sra. alcaldessa li respon que ho sabrà quan dicti el Decret.
El Sr. Guasch li pregunta si ho sabran la setmana que ve o altre.
La Sra. alcaldessa li respon que ho sabran en el proper ple, quan es doni compte
del Decret.
Sotmès a votació, amb els vots a favor de la Sra. Ordóñez, dels Srs. Benach,
Inglada, Roig, Sra. Berdusan, Sra. Rebollo, Sr. López i Sra. Sainz i els vots en contra de
la Sra. Figueras, Sr. Guasch i Sra. Fernández, s’aprova, adoptant-se els acords
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esmentats.

Seguidament la Sra. alcaldessa–presidenta alçà la sessió a les 19.55 hores, de la
qual s’estén la present acta, que signa la Sra. alcaldessa, amb mi, el secretariinterventor, que certifico.
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