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AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

ACTA DE AJUNTAMENT PLE
OTMPO::
------ CODI ORG: PLE
Núm. :
11/2015
Caràcter :
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT
De:
30 de juny de 2015
Hora:
de 21 h a 21.45 h
Lloc:
Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents amb veu i vot:
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sr. David Oliveras i Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (PSC-CP)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (PSC-CP)
Sra. Laura Serrano i Galvez (PSC-CP)
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU)
Sra. Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Sr. Tomàs Pla i Pon (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Emili Vilert i Pibernat (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sr. Pere Albó i Marlés (AVANCEM-MÉS)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC –E)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)
Hi assisteixen també:
Sra. Mª Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Ordre del dia:
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
2.- PERIODICITAT SESSIONS ORDINARIES DEL PLE
3.- COMPOSICIO I CONSTITUCIO DELS GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENT

*
DELS SEUS PORTAVEUS PER A LA LEGISLATURA 2015-2019
4.- PERIODICITAT I COMPOSICIO DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS
TINENTS D'ALCALDE
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE CONSTITUCIO I
DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA

DE LA DELEGACIÓ DE

COMPETÈNCIES ALS REGIDORS PER A LA LEGISLATURA 2015-2019
8.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIFERENTS
INSTITUCIONS I ORGANISMES
9.- PERIODICITAT JUNTA DE PORTAVEUS
10.- REGIM D’ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIO I
APROVACIO DE TRES DEDICACIONS PARCIALS
11.- CONSTITUCIO I ORDENACIO DEL CONSELL DE GOVERN
12.- ESTABLIMENT D'UNA DOTACIÓ ECONÒMICA PELS GRUPS MUNICIPALS.
13.- 3 SC1/2015, SUPLEMENT DE CRÈDIT RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES
Desenvolupament de la sessió :
1. - RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
Tots els regidors la ratifiquen.
2. - PERIODICITAT SESSIONS ORDINARIES DEL PLE
El Secretari llegeix la següent proposta d’Alcaldia:
«Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el
nou Ajuntament en data 13 de juny de 2015, es fa necessari procedir, d'acord amb la
legislació vigent i amb el Reglament Orgànic Municipal, a l'establiment de la
periodicitat de les sessions del Ple Municipal.
Atès que en conformitat amb el que disposa la legislació de règim local i el ROM, el Ple
podrà celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, havent de celebrar-se les sessions
ordinàries amb una periodicitat mensual.
Per això es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
Primer.-Establir que les sessions ordinàries del Ple Municipal es celebraran l’últim
dijous de cada mes, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, amb el següent horari:
- els mesos de juny a setembre: a les 21 hores.
- els mesos d’octubre a maig: a les 20 hores.
Segon.- Quan el dia assenyalat en el punt anterior sigui festiu, vigília de festiu, o
concorri una altra raó que ho justifiqui, el Ple Ordinari es convocarà un altre dia, el més
proper possible al darrer dijous de mes.»
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Dolors Ligero: A les 8 del vespre hi ha regidors que encara treballen, per això demanen
que es mantingui a les 9 del vespre tot l’any.
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Carles Motas: Proposa mantenir l’horari de la proposta i si quan arriba l’hivern algun
regidor no pot assistir per horari, se’n pot tornar a parlar. Ja s’ha retardat de les 7 de la
tarda, de la primera proposta, a les 8.
A continuació es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova amb el següent
resultat:
14 vots a favor: TSF, ERC, PSC, GDC i CUP.
7 abstencions: CiU i MES.
3. - COMPOSICIO I CONSTITUCIO DELS GRUPS MUNICIPALS I
NOMENAMENT DELS SEUS PORTAVEUS PER A LA LEGISLATURA 20152019
El Secretari llegeix la següent proposta d’Alcaldia:
«Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015,
de data 30 de març de 2015, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou
Ajuntament en data 13 de juny de 2015, es fa necessari establir l’organització
municipal, en particular pel que fa a la composició i constitució dels grups municipals i
el nomenament dels seus portaveus;
Atès que dins del termini de cinc dies hàbils, els diferents grups municipals han
presentat un escrit de la seva constitució com a grup municipal i dels seus integrants,
amb la indicació dels seus portaveus titulars i suplents;
D’acord amb el que disposa l’article 97 i següents del Reglament Orgànic Municipal,
es proposa:
Donar compte de la constitució del següents grups polítics municipals i del nomenament
dels seus portaveus:
TOTS PER SANT FELIU:
Sr. Carles Motas i López
Sr. Josep Saballs i Balmaña, portaveu titular
Sra. Sílvia Romero i Quesada, portaveu suplent
Sra. Fina Cosp i Iglesias
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras
Sr. David Oliveras i Sala

*

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL:
Sr. Jordi Vilà i Vilà, portaveu titular
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal, portaveu suplent
Sra. Georgina Linares i Albertí
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS:
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats, portaveu titular
Sra. Laura Serrano i Gálvez, portaveu suplent
Sr. Salvador Calabuig i Serra
CONVERGÈNCIA I UNIÓ:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí, portaveu titular
Sra. Dolores Ligero i Ruiz, portaveu suplent
Sr. Tomàs Pla i Pon
Sra. M. Magdalena Lupiáñez i Soler
Sr. Emili Vilert i Pibernat
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano
GUÍXOLS DES DEL CARRER – ENTESA:
Sr. Jordi Lloveras i Avellí, portaveu
AVANCEM – MÉS, MOVIMENT D’ESQUERRES:
Sr. Pere Albó i Marlés, portaveu
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU:
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós, portaveu»
Els regidors es donen per assabentats.
4. - PERIODICITAT I COMPOSICIO DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.
El Secretari llegeix la següent proposta d’Alcaldia:
«Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el
nou Ajuntament en data 13 de juny de 2015, d’acord amb el que disposa l’art. 60.3 de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 82 i següents del ROM,
correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació de les
Comissions Informatives d'estudi, d’informe o de consulta.
De conformitat amb la normativa esmentada, aquestes Comissions estaran integrades
pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la
Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tenint tots
ells dret a participar-hi.
D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents:
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1) Comissió Informativa d’Atenció a les Persones.
2) Comissió Informativa d’Economia i Organització.
3) Comissió Informativa de Territori.
Segon.- Les Comissions Informatives estaran integrades pels membres següents:
- PRESIDENT: El regidor delegat de coordinació de l’àrea objecte de la Comissió.
- VOCALS:








2 representants del Grup Municipal de Convergència i Unió.
2 representants del Grup Municipal de Tots per Sant Feliu.
1 representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
1 representant del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
1 representant del Grup Municipal de Guíxols des del Carrer – Entesa.
1 representant del Grup Municipal d’Avancem-Mes, Moviment d’Esquerres.
1 representant del Grup Municipal de Candidatura d’Unitat Popular – Poble actiu.

- SECRETARI: El Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
Tercer.- Acordar que a les Comissions Informatives s’aplicarà un sistema de vot
ponderat, de forma que votarà un sol regidor de cada grup i el seu vot equivaldrà al
nombre de regidors que aquell grup té en el Ple Municipal.
Quart. - La Comissió Informativa d’Economia i Organització assumirà les competències
que l'article 116 de la Llei de Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 212
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix a la Comissió
Especial de Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades funcions,
com a Comissió Especial de Comptes.
Cinquè.- Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent seran
les previstes als articles 82 del ROM, i s’hauran de sotmetre al seu preceptiu i previ
dictamen els assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern
Local , quan aquest òrgan actuï per delegació del Ple, així com, pel que es refereix a la
Comissió Especial de Comptes, el Compte General de la Corporació.
Sisè.- Aquestes Comissions, a excepció de l'Especial de Comptes que es regirà pel que
preveu l’article 96 del ROM, celebraran reunions ordinàries de caràcter mensual.

*
Les Comissions Informatives es reuniran en sessió ordinària el dijous de la setmana
anterior a la celebració del Ple ordinari en els hores que s’assenyalen:
Comissió Informativa d’Atenció a les Persones: a les 19 hores.
Comissió Informativa d’Economia i Organització: a les 19:30 hores.
Comissió Informativa de Territori: a les 20 hores.
Setè.- Els portaveus dels Grups Polítics Municipals hauran de designar els
representants de cada grup, titulars, i suplents si s’escau, en cada Comissió, notificantho a l’Alcalde dins del termini de 10 dies a comptar des de l'adopció d'aquest acord.»
A continuació es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova amb el següent
resultat:
14 vots a favor: TSF, ERC, PSC, GDC i CUP.
7 abstencions: CiU i MES.
5. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE NOMENAMENT
DELS TINENTS D'ALCALDE
El Secretari llegeix la part dispositiva del decret de 19 de juny de 2015, que té el
següent contingut:
«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols
Un cop celebrades les eleccions locals del passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el
nou Ajuntament en data 13 de juny de 2015, es fa necessari establir la nova organització
municipal, en particular pel que fa a la designació dels tinents d'alcalde.
Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 55 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, i amb l'article 72 del Reglament Orgànic Municipal, la
designació dels Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia, qui haurà de
procedir al seu nomenament, mitjançant Decret, d'entre els membres de la Junta de
Govern Local.
Atès que aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga l’article 53.2 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, en concordança amb el que disposa l’article
21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article
63 del ROM i demés legislació concordant, amb data d’avui mitjançant decret, s’ha
procedit a la designació dels membres de la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació
anteriorment esmentada
HE RESOLT:
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Primer.- Nomenar tinents d'alcalde d'aquest Ajuntament amb efectes del dia d'avui, als
regidors membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, el
primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència,
malaltia, o qualsevol altre impossibilitat:
- Primer Tinent d'Alcalde:
- Segon Tinent d'Alcalde:
- Tercer Tinent d'Alcalde:
- Quarta Tinent d'Alcalde:
- Cinquena Tinent d'Alcalde:
- Sisè Tinent d’Alcalde:
- Setè Tinent d’Alcalde:

Sr. Josep Melcior Muñoz Ayats
Sr. Jordi Vilà i Vilà
Sr. Josep Saballs Balmaña
Sra. Sílvia Romero Quesada
Sra. Laura Aiguaviva Carreras
Sra. Josep Ramon Llobet i Poal
Sra. Salvador Calabuig Serra

Segon.- Establir que en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impossibilitat
d'aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent,
seran desenvolupades pels Tinents d'Alcalde, amb l'ordre de prelació del punt anterior,
sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde Accidental més d'un d'ells.
Tercer.- Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcalde nomenats, fent-los constar que
hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions
com Alcalde accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les
delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne de noves.
Els nomenaments efectuats en aquest Decret s’entendran acceptats de forma tàcita, si en
el termini de 3 dies hàbils des de la seva notificació personal no es manifesta res en
contra per la persona designada.
Quart.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió
extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu l'article
72 del ROM i l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, publicar-la al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament i al BOP de
Girona, i al web de l’Ajuntament.»
Els regidors es donen per assabentats.

6. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE CONSTITUCIO I
DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
El Secretari llegeix la part dispositiva del decret de 22 de juny de 2015, amb el text del
punt tercer modificat pel decret de 30 de juny de 2015, que té el següent contingut:

*

«DECRET.- Sant Feliu de Guíxols
Un cop celebrades les eleccions locals del passat dia 24 de maig de 2015, convocades
pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març de 2015, i constituït el nou Ajuntament en data
13 de juny de 2015, es fa necessari establir la nova organització municipal,
Atès el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, i amb l’article 63 del ROM;
D’acord amb l’exposat, aquesta Alcaldia,
DISPOSA
Primer.- Aprovar la nova configuració de la Junta de Govern Local que quedarà
integrada pels membres següents:
President:Sr. Carles Motas i López
Vocals:Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats
Sr. Jordi Vilà i Vilà
Sr. Josep Saballs i Balmaña
Sra. Sílvia Romero i Quesada
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal
Sr. Salvador Calabuig i Serra
Segon.- La Junta de Govern Local tindrà la seva sessió constitutiva el dimarts 23 de juny
de 2015, a les 9 hores, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia, i en
aquesta sessió s’establirà el seu règim de celebració de les sessions ordinàries, d’acord
amb el que estableix l’article 65 del ROM.
Tercer.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions,
ostentarà, per delegació d’aquesta Alcaldia, les competències següents:
1.- Aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat.
2.- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística,
constitució i bases de Juntes de Compensació i Associacions administratives
de Cooperació, i dels projectes d’urbanització.
3.- Atorgar, denegar, modificar o prorrogar, les llicències urbanístiques,
excepte les d’obres menors, d’ús i les autoritzacions de rètols.
4.- Atorgar les llicències, i autoritzar les seves modificacions posteriors, de
les activitats subjectes a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de
les activitats.
5.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, i memòries valorades que
superin els 5.000,00 Euros (IVA inclòs) fins els límits establerts a l’article
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6.- Aprovar els expedients relatius a les contractacions d’obres, serveis,
subministraments i altres que superin els 5.000,00 Euros (IVA inclòs) fins
els límits establerts per la legislació vigent.
7.- Aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement
d’obligacions que superin els 5.000 Euros (IVA inclòs) i fins el límit de les
competències de l’Alcalde.
8.- Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada
exercici a les Bases d’Execució del Pressupost, així com la prèvia aprovació
de les Bases particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan
aquestes requereixin concurrència pública.
9.- Acceptació de subvencions atorgades per altres administracions.
10.- Potestat de resoldre expedients sancionadors en totes aquelles matèries
que siguin competència de l’Alcaldia segons llei.
11.- Accions judicials i administratives en matèries competència de
l’Alcaldia.
12.- Aprovació de l’oferta pública d’ocupació i de les bases per a les proves
de selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
13.- Les autoritzacions per activitats, ocupacions o aprofitaments dels béns
de domini públic que impliquin un ús comú especial o un ús privatiu, llevat
que es tracti d’usos d’escassa entitat per a la seva intensitat o durada.
Quart.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local, no
sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
Cinquè.- Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta
resolució, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i
tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per aquesta
Alcaldia.
Sisè.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i Regidores afectats i als Caps
dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes.

*
Setè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 63.2 del ROM, en concordança
amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Vuitè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d’edictes
i al web de l’Ajuntament.»
Els regidors es donen per assabentats.
7. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DELEGACIO DE
COMPETENCIES ALS REGIDORS
El Secretari llegeix la part dispositiva del decret 18 de juny de 2015, que té el següent
contingut:
«DECRET D’ALCALDIA
Un cop celebrades les eleccions locals del passat dia 24 de maig de 2015 i constituït el
nou Ajuntament, és necessari establir la nova organització municipal, en particular pel
que fa a la delegació de competències de regidors;
Amb la finalitat d’assolir una adequada gestió dels recursos públics, l’organització de
l’Ajuntament quedarà repartida en les tres grans àrees que es fixen en aquest Decret. Al
capdavant de cada una d’aquestes àrees hi haurà un regidor que assumirà les funcions de
direcció i coordinació dels assumptes de les diferents delegacions efectuades per
aquesta Alcaldia.
Atès el que disposa l’article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de
règim local, els articles 74 i següents del Reglament Orgànic Municipal i la resta de
legislació concordant;
D’acord amb l’exposat,
DISPOSO:
Primer.- Aquesta alcaldia conserva les competències i atribucions que per llei no són
susceptibles de delegació, i totes aquelles que no són objecte de delegació en els punts
següents.
Segon.- Delegar al Sr. Jordi Vilà i Vilà la direcció i coordinació de l’Àrea d’Atenció a
les Persones, que integrarà els següent assumptes, projectes o serveis:
-

Educació
Esports
Joventut
Esdeveniments de ciutat
Acció social i habitatge
Envelliment actiu
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Cultura i patrimoni
Col·laboració amb el procés de transició nacional
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Tercer.- Delegar les atribucions per a la gestió dels assumptes, projectes o serveis de
l’Àrea d’Atenció a les Persones als regidors que s’especifiquen a continuació:
Assumpte, projecte o servei
Educació
Esports
Joventut
Esdeveniments de ciutat
Acció social i habitatge
Envelliment actiu
Cultura i patrimoni
Col·laboració amb el procés de transició nacional

Regidor delegat
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal
Sr. David Oliveras i Sala
Sr. David Oliveras i Sala
Sra. Georgina Linares i Albertí
Sra. Laura Serrano i Gálvez
Sra. Fina Cosp i Iglesias
Sr. Jordi Vilà i Vilà
Sra. Georgina Linares i Albertí

Quart.- Delegar al Sr. Josep Saballs i Balmaña la direcció i coordinació de l’Àrea de
territori, que integrarà els següent assumptes, projectes o serveis:
-

Gestió, disciplina urbanística, i llicències
Projectes d’obres municipals
Serveis municipals
Manteniment de la ciutat

Cinquè.- Delegar les atribucions per a la gestió dels assumptes, projectes o serveis de
l’Àrea de Territori als regidors que s’especifiquen a continuació:
Assumpte, projecte o servei
Gestió, disciplina urbanística, i llicències
Projectes d’obres municipals
Serveis municipals
Manteniment de la ciutat

Regidor delegat
Sr. Josep Saballs i Balmaña
Sr. Josep Saballs i Balmaña
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras
Sr. Salvador Calabuig i Serra

Aquesta Alcaldia conserva les atribucions que li corresponen legalment en matèria de
planificació urbanística.
Sisè.- Delegar al Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats la direcció i coordinació de l’Àrea
d’Economia i Organització, que integrarà els següent assumptes, projectes o serveis:
-

Règim intern i hisenda
Recursos humans
Seguretat ciutadana
Turisme i desenvolupament econòmic

*
-

Activitat econòmica i projectes estratègics

Setè.- Delegar les atribucions per a la gestió dels assumptes, projectes o serveis de
l’Àrea d’Economia i Organització als regidors que s’especifiquen a continuació:
Assumpte, projecte o servei
Règim intern i hisenda
Recursos humans
Seguretat ciutadana
Turisme i desenvolupament econòmic
Activitat econòmica i projectes estratègics

Regidor delegat
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats
Sra. Sílvia Romero i Quesada
Sr. Jordi Vilà i Vilà
Sr. Salvador Calabuig i Serra
Sra. Sílvia Romero i Quesada

Vuitè.- Cap de les delegacions efectuades en aquest Decret inclou la facultat de resoldre
els assumptes o expedients mitjançant actes administratius que afectin a tercers, sense
perjudici de les delegacions per a dictar aquest tipus d’actes que es pugin realitzar més
endavant.»
Els regidors es donen per assabentats.
8.NOMENAMENT
DELS
REPRESENTANTS
DIFERENTSINSTITUCIONS I ORGANISMES

MUNICIPALS

EN

El Secretari llegeix la següent proposta d’Alcaldia:
«Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015,
de data 30 de març de 2015, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou
Ajuntament en data 13 de juny de 2015, es fa necessari procedir, d'acord amb l’article
38 c) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, al nomenament dels
representats de la Corporació en els òrgans col·legiats, que siguin competència del Ple
municipal.
D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent acord:
Nomenar als següents regidors, com a representants d’aquest Ajuntament en les
institucions i organismes que es detallen tot seguit:
O.A. EMISSORA MUNICIPAL:
President:
Vicepresident:
Vocals:

Carles Motas i López.
Josep Melcior Muñoz i Ayats.
Un regidor per cada grup municipal
Un vocal en representació de la ciutadania, designat pel Ple entre
aquelles persones vinculades a l’àmbit cultural i/o periodístic.

OA ESCOLA DE MÚSICA:
President:

Jordi Vilà i Vilà
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Vicepresident:
Vocals:

Josep Ramon Llobet i Poal
1 regidor per cada grup municipal
2 vocals en representació de la ciutadania, designats pel Ple entre
aquelles persones vinculades al camp artístic o que s’hagin destacat per
la seva participació en les activitats pròpies de l’Escola de Música.
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FUNDACIÓ PRIVADA ASIL SURÍS
President:
Vicepresidenta:
Vocal:

Carles Motas i López.
Fina Cosp i Iglesias.
Laura Serrano i Gálvez.

CONSORCI ABOCADOR DE SOLIUS i MANCOMUNITAT DE LA CONCA DEL
RIDAURA:
Titular:
Suplent:

Laura Aiguaviva i Carreras
Salvador Calabuig i Serra

CONSORCI DE LES VIES VERDES:
Titular:
Suplent:

Salvador Calabuig i Serra
Sílvia Romero i Quesada

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
President:
Carles Motas i López
Vocals:
Tres regidors del grup municipal de Convergència i Unió
Tres regidors del grup municipal de Tots per Sant Feliu
Dos regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya
Dos regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya
Un regidor de Guíxols des del Carrer - Entesa
Un regidor de Avancem-Més, Moviment d’Esquerres
Un regidor de la Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu
CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES PÚBLICS DEL MUNICIPI
Titular:
Suplent:

Josep Ramon Llobet i Poal
Georgina Linares i Albertí

CONSORCI DE LA COSTA BRAVA:
Titular:
Suplent:

Laura Aiguaviva i Carreras
Josep Saballs i Balmaña

*

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ:
Titular:
Suplent:

Laura Serrano i Gálvez
Fina Cosp i Iglesias

ENTITATS URBANÍSTIQUES COL·LABORADORES:
Titular:
Suplent:

Josep Saballs i Balmaña
Laura Aiguaviva i Carreras

JUNTA DE SEGURETAT:
President:
Vocal:

Carles Motas i López
Jordi Vilà i Vilà

CREU ROJA:
Titular:
Suplent:

Laura Serrano i Gálvez
Fina Cosp i Iglesias

COMISSIÓ 11 DE SETEMBRE:
Presidenta:
Vocals:

Georgina Linares i Albertí
un de cada grup municipal

COMISSIÓ D’AGERMANAMENTS
President:
Vocals:

Salvador Calabuig i Serra
un de cada grup municipal

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL – ADF GAVARRES MARÍTIMA:
Titular:
Suplent:

Josep Saballs i Balmaña
Laura Aiguaviva i Carreras

INSTITUT CATALÀ DEL SURO I XARXA EUROPEA DE TERRITORIS SURERS:
Titular:
Suplent:

Sílvia Romero i Quesada
Salvador Calabuig i Serra

CONSORCI DEL MASSÍS ARDENYA-CADIRETES
Titular:
Suplent:

Josep Saballs i Balmaña
Laura Aiguaviva i Carreras

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PORT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
President:
Carles Motas i López
Suplent de president: Josep Melcior Muñoz i Ayats
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Vocal titular:
Vocal suplent:

Sílvia Romero i Quesada
Salvador Calabuig i Serra
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CONSELL RECTOR DE L’ESTACIÓ NÀUTICA DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS-COSTA BRAVA
Vocal :
Vocal:

Sílvia Romero i Quesada
Salvador Calabuig i Serra

CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
President:
Vicepresident:
Vocals:

David Oliveras i Sala
un regidor designat per l’Alcalde
un representant, regidor o no, de cada grup polític municipal

CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
Carles Motas i López
Laura Serrano i Gálvez
Un regidor de cada grup municipal
COMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE DEL
METGE RURAL:
President per delegació de l’Alcalde:

Jordi Vilà i Vilà.»

Jordi Lloveras: Proposa que els vocals a tots els ens o òrgans pugin ser regidors o no
regidors, tal com es fa amb el Patronat Municipal d’Esports.
Carles Motas: S’estudiarà cas per cas.
A continuació es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova amb el següent
resultat:
12 vots a favor: (TSF, ERC, PSC)
9 abstencions: (CIU, GdC, MES, CUP)
9. - PERIODICITAT JUNTA DE PORTAVEUS
El Secretari llegeix la següent proposta d’Alcaldia:

*
«De conformitat amb el que estableix l’article 103.3 del Reglament Orgànic Municipal.
Es sotmet al Ple l’adopció del següent acord:
Fixar una periodicitat mensual de les reunions de la Junta de Portaveus, les quals tindran
lloc el dijous de la setmana anterior a la celebració del Ple Ordinari, a l’hora que fixi la
pròpia Junta.»
A continuació es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per unanimitat.
10. - REGIM D'ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA CORPORACIO I
APROVACIO DE TRES DEDICACIONS PARCIALS
El Secretari llegeix la següent proposta d’Alcaldia:
«1.- Atès que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es va constituir en sessió plenària
extraordinària, celebrada el dia 13 de juny de 2015.
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió plenària, es va
procedir a l’elecció i nomenament del nou Alcalde de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols en favor del Sr. Carles Motas i López, d’acord amb el procediment establert en
l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general; el
qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec, ha pres possessió del seu càrrec de Alcalde
de l’Ajuntament i de les competències, atribucions, drets, honors, prerrogatives i deures
que, com a tal, li pertoquen.
2.- El règim de retribucions per dedicacions exclusives i parcials, indemnitzacions i
assistències dels càrrecs electes locals està regulat en els articles 75, 75 bis i 75 ter, de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) modificada
per la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local; 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 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 (ROF).
Els conceptes de retribucions, indemnitzacions i assistències o dietes que han de rebre
els càrrecs electes són els següents:
· Retribucions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions
locals per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació
exclusiva o parcial. La dedicació parcial consisteix en realitzar funcions de
presidència, exercir delegacions o desenvolupar responsabilitats que requereixin
aquesta dedicació.
· Indemnitzacions: són les quantitats que perceben els membres de les
corporacions locals per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu
càrrec.
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· Assistències: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions
locals per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació de què formen part.
3.- En aplicació de l’article 13 ap. 3 i 4 del ROF i els articles 75 ap. 1,2, i 5, 75 bis i 75
ter de la LBRL, el Ple corporatiu, a proposta de l’Alcaldia, determinarà, dins de la
consignació global continguda amb aquesta finalitat en el Pressupost, la relació de
càrrecs de la Corporació, que podran exercir-se en règim de dedicació exclusiva i
dedicació parcial i, per tant, amb dret a retribució, així com les quanties que
corresponguin a cadascun d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat i, en el cas de
les dedicacions parcials, també, al règim de dedicació que s’estableixi. Aquest acord del
Ple corporatiu s’ha de publicar íntegrament en el BOP i en el tauler d’anuncis, tal com
preveu l’article 75.5 LBRL.
Una vegada determinat el règim de retribucions dels càrrecs de la Corporació, amb
dedicació parcial, el President procedirà a la determinació nominativa dels membres de
la corporació que exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, ordenant la
seva publicació en el BOP i en el tauler d’anuncis, tal com preveu l’article 75.5 LBRL.
4.- En aplicació de l’article 75 bis ap.1 i la Disposició Addicional Nonagèsima de la
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2014, introduïda pel Reial Decret llei
1/2014, de 24 de gener, la retribució de l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols té un límit
màxim total anual de 55.000,00€ per tots els conceptes retributius i assistències,
exclosos els triennis a què si s’escau tenen dret els funcionaris de carrera que estiguin en
situació de serveis especials.
5.- L’article 75 ter. LBRL regula la limitació en el nombre dels membres de les entitats
locals amb dedicació exclusiva, i estableix el següent:
“1. g) En els ajuntaments de municipis amb una població compresa entre 20.001
i 35.000 habitants, els membres que poden prestar els seus serveis en règim de
dedicació exclusiva no han d’excedir els deu.
6.- L’article 75 ap. 1 i 2 LBRL reconeix als membres de la Corporació que ocupin el seu
càrrec, tant amb dedicació exclusiva com parcial, el dret a percebre retribucions i a ser
donats d'alta en el Règim de la Seguretat Social.
7.- L’article 75.2 LBRL regula l’exercici dels càrrecs, pels membres de les
Corporacions locals, amb dedicació parcial:
a/ S’estableix la possibilitat que els membres de les Corporacions locals
exerceixin els seus càrrecs amb dedicació parcial per realitzar funcions de
presidència, ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho
requereixin.

*
b/ En els acords plenaris que determinin els càrrecs que s’han de desenvolupar
amb dedicació parcial i les seves retribucions, s’ha d’incloure el règim de la
dedicació mínima necessària per la percepció de dites retribucions (horaris de
prestació del servei o el compliment d’un percentatge de l’horari prenent com a
referència l’horari vigent a l’Administració que correspongui)
Les retribucions per dedicació parcial han de ser proporcionals al temps de
dedicació, i sempre hauran de ser inferiors als límits establerts per a la dedicació
exclusiva.
8.- Segons l’article 75.4 LBRL els membres de les Corporacions locals percebran
indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l'exercici del seu càrrec,
segons les normes d'aplicació general en les Administracions Públiques i aquelles que
en desenvolupament de les mateixes aprovi el Ple corporatiu.
El ROF, en el seu article 13.5 estableix que tots els membres de la Corporació, inclosos
aquells que ocupen càrrecs en règim de dedicació exclusiva, tindran dret a rebre
indemnitzacions per les despeses ocasionades per l'exercici del càrrec, quan siguin
efectius, i prèvia justificació documental, segons les normes d'aplicació general a les
Administracions Públiques i aquelles que en aquest sentit aprovi el Ple de la Corporació.
9.- Segons els articles 75.3 i 75 bis 3. LBRL, només els membres de la corporació que no
tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial perceben assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part, en la
quantia assenyalada pel Ple.
10.- Vist l’informe de la Secretaria General de data 29 de juny de 2015.
11.- Atès l’informe d’Intervenció de data 29 de juny de 2015, pel que es declara
l’existència de suficient consignació pressupostària per fer front a la despesa de les
retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació.
En ús de les facultats que em confereix l’article 34, en relació amb els articles 75, 75 bis
i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local,
Es sotmet al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Fixar en tres el nombre de membres de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial.
Segon.- Aprovar el sistema retributiu de la Corporació de conformitat amb la normativa
següent:
1.- Aprovar la relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir amb
dedicacions parcials, el seu règim de dedicació que es fixa en un percentatge de la
jornada laboral del personal de la Corporació, i la retribució bruta anual, de conformitat
amb el següent detall:
Relació de càrrecs amb dedicació parcial % jornada laboral
Alcalde
90%

Retribució bruta anual
44.800,00 €
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Tinent d’Alcalde
Tinent d’Alcalde

50%
95%

25.060,00€
24.500,00€
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2.- El règim de retribucions pels membres amb dedicació parcial es farà efectiu una
vegada assignada tal dedicació per l’Alcaldia i acceptada pel regidor, i després d’entrar
en vigor la modificació pressupostària tramitada a tal efecte.
3.- Els membres amb règim de dedicació parcial se’ls aplica el règim d’incompatibilitats
determinat per la Llei 53/1984, en relació amb la Llei 12/1995, d’11 de maig i el Reial
Decret 1410/1995 de 4 d’agost.
4.- Els membres amb règim de dedicació parcial seran donats d’alta en el règim general
de la Seguretat Social, essent a càrrec de l’Ajuntament les corresponents quotes del
règim general de la Seguretat Social.
5.- Mentre no estigui en vigor la modificació pressupostària referida a les retribucions
dels càrrecs amb dedicació parcial, aquests percebran les assistències corresponents als
òrgans als quals assisteixen. Posteriorment, els regidors amb dedicació parcial podran
optar per renunciar a la retribució atribuïda a la mateixa i acollir-se al règim
d’assistències previst en el punt següent.
6.- Les retribucions anuals indicades en la taula anterior pels diferents càrrecs de la
Corporació, amb règim de dedicació parcial, es lliuraran en 14 mesades, aplicant-se el
percentatge d’ IRPF individualitzat, segons la normativa de retencions de l’ IRPF
vigent.
Tercer.- Fixar el marc regulador del règim d’assistències següent:
1.- Només els membres de la Corporació que no percebin retribucions per dedicació
parcial poden percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part.
2.- Aprovar els imports, per les assistències als diferents òrgans col·legiats de
l’Ajuntament, següents:
Ple

JGL

Comissió
Junta de Consell Mesa
de
Informativa Portaveus Govern Contractació

40€

50€

80€

555€

150€

2

2*

1

2

2

Import assistència
400€
Número màxim
d’assistències
1
remunerables/mes

*
* El límit s’aplica al conjunt de les Comissions Informatives de forma que els regidors
que assisteixen a les tres Comissions Informatives permanents, cobraran un màxim de
100€/ mes.
3.- La justificació de l’assistència a les sessions la realitzarà el Secretari assistent a cada
sessió.
Quart.- Establir que els membres electes de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
seran indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en el desenvolupament del
seu càrrec, aplicant-se els imports que fixa el Real Decret 462/2002 de 24 de maig
(BOE núm.129 de 30 de maig de 2002), l’Acord del Consell de Ministres de 2 de
desembre de 2005 i altres disposicions concordants, i de conformitat amb les següents
normes:
a/ L’import per despeses de viatge per desplaçaments en vehicle propi serà el que
sigui d’aplicació en cada moment al personal del Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols
b/ Les actuacions fetes pels regidors delegats o aquells que tinguin una encomana
específica de l’alcalde, o les realitzades per motiu d’interès públic, són objecte
d’indemnització per desplaçaments i dietes per manutenció, prèvia presentació
dels originals acreditatius de les despeses efectuades. Quan la dieta inclogui
l’allotjament, serà necessària a més l’autorització expressa de l’Alcalde.
Atenent a la naturalesa de les despeses indemnitzables, derivades d’actuacions
fetes per delegació o encomana explícita de l’alcalde, aquestes també podran ser
abonades directament per l’Ajuntament als proveïdors.
c/ Qualsevol altra despesa per desplaçaments, manutencions i allotjaments,
motivada per l’activitat dels regidors dels diferents grups polítics, que no es pugui
incloure en els apartats anteriors, podrà ser imputada, en el seu cas, com a despesa
de funcionament dels diferents Grups Polítics de conformitat amb les normes de
justificació que regulen les aportacions als Grups Polítics de la Corporació.
Cinquè.- Donar-se per assabentat que correspon a l’Alcaldia, mitjançant decret, la
determinació del nom i cognoms dels membres electes que exerceixen el seu càrrec amb
dedicació parcial.
Sisè.- Els regidors seran responsables de què la situació de dedicació que se’ls hi
declara en el present acord, no resulti incompatible amb la situació de dedicació
exclusiva o parcial que puguin tenir reconeguda en altres administracions o per a
qualsevol altra activitat pública o privada.
Els imports establerts en el present acord per les assistències estaran en vigor des del dia
1 de juliol de 2015, i només podran ser modificats per acord del Ple de la Corporació.
Setè.- Tots els regidors de l’Ajuntament tenen dret a la prestació de l’assegurança de
vida i d’incapacitat permanent, i a l’assistència jurídica per qüestions derivades de
l’exercici del seu càrrec, en ambdós casos en els termes previstos en l’Acord vigent en
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Vuitè.- Es deixa sense efecte la normativa continguda en les bases d’execució núm. 25,
27 i 29, del Pressupost prorrogat de l’Ajuntament, pel que fa als temes regulats en el
conjunt del cartipàs.
Novè.- De conformitat amb l’article 75.5 de la LRBRL s’haurà de publicar aquest
acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler d’anuncis de la
Corporació.»
Jordi Lloveras (GDC): El seu grup es referma en el seu codi ètic. Entenen que els
regidors sense dedicació no han de tenir assistències superiors a 600 € al mes. Proposa
suprimir les assistències a les Juntes de Govern i als Consells de Govern. Pels regidors
que han de percebre retribució, entén que aquesta no ha de superar tres vegades el salari
mínim interprofessional. En realitat, són tres dedicacions quasi exclusives. Està d’acord
amb la dedicació exclusiva de l’Alcalde. No està d’acord amb les retribucions dels
regidors.
A continuació es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova amb el següent
resultat:
12 vots a favor: (TSF, ERC i PSC)
8 vots en contra: (MES, CiU i GDC)
1 abstenció (CUP)
11.- CONSTITUCIO I ORDENACIO
LEGISLATURA 2015-2019

DEL

CONSELL

DE

GOVERN

El Secretari llegeix la següent proposta d’Alcaldia:
«La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local així com el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya reconeixen als municipis, com a administracions públiques
territorials, en l’àmbit de llurs competències, la potestat reglamentària i
d’autoorganització.
Atès que a l’actual cartipàs hi ha onze regidors amb delegacions d’aquesta Alcaldia, i
que la legislació de règim local estableix una limitació en el nombre de regidors que
integren la Junta de Govern Local, de forma varis dels regidors delegats no poden
formar part d’aquest òrgan.

*
En aquest marc, i tal com s’ha fet en els darrers dos mandats, l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols ha decidit crear un òrgan per a la coordinació de l’acció de govern.
Es sotmet al Ple l’adopció dels següents acords:
La creació d’un òrgan municipal complementari, anomenat Consell de Govern, que
tindrà la següent regulació:
Naturalesa i finalitats
El Consell de Govern és un òrgan municipal complementari, constituït a l’empara de
l’article 49 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i que té com a finalitat
la coordinació de l’exercici del conjunt de les competències de l’Alcalde i dels regidors
delegats, per tal d’assolir la màxima eficàcia en l’acció de govern.
Composició
El Consell de Govern serà presidit per l’Alcalde i, a manca d’aquest, pel Tinent
d’Alcalde de major rang i estarà integrat per tots els regidors amb delegacions de
l’Alcaldia.
El President podrà demanar l’assistència a les reunions del Consell de Govern del
personal funcionari, laboral o eventual de l’Ajuntament que sigui necessari per raó dels
assumptes a tractar. El President podrà requerir també l’assistència a les reunions del
Consell de Govern de personal extern quan consideri necessària la seva presència per a
assessorar al Consell.
Funcionament
El Consell es reunirà de forma ordinària cada setmana, en el dia i hora que s’estableixi, i
de forma extraordinària sempre que el convoqui l’Alcaldia amb una antelació mínima
de 48 hores.
Les sessions tindran lloc ordinàriament a l’Ajuntament, i per a la seva vàlida celebració
requerirà l’assistència de la meitat més un dels regidors que l’integren.
Els acords que es puguin adoptar seran per majoria de vots dels membres assistents a la
sessió, i els empats es decidiran amb el vot de qualitat de qui presideixi la sessió.
Actes de les sessions
De cada sessió del Consell es redactarà l’acta per un dels membres del Consell de
Govern, designat a tal efecte pel propi Consell en la seva sessió constitutiva. A l’acta
s’hi farà constar el següent contingut mínim:
- data i hora de començament i de finalització de la sessió.
- relació d’assumptes tractats, i els acords presos i la votació, si n’hi ha.
- relació d’assistents
Assistències
Els regidors assistents al Consell de Govern tindran dret a percebre les assistències que
acordi el Ple municipal.»
Jordi Lloveras: Demana que s’obrin les reunions del consell de govern als regidors de
l’oposició, amb veu i sense vot, d’acord amb els principis de transparència.
Carles Motas: Estudiaran la proposta. S’elaborarà properament una modificació del
ROM que inclourà una regulació del consell de govern.
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A continuació es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova amb el següent
resultat:
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12 vots a favor: (TSF, ERC i PSC)
9 abstencions: (CiU, GDC, MES, CUP)
12.- ESTABLIMENT
MUNICIPALS.

D'UNA

DOTACIÓ

ECONÒMICA

PELS

GRUPS

El Secretari llegeix la següent proposta d’Alcaldia:
« Atès que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local preveu l’assignació d’una dotació econòmica als grups municipals, la qual tindrà
un component fix, idèntic a tots els grups, i un de variable en funció dels número de
membres de cada grup.
Es sotmet al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Establir l’assignació d’una dotació econòmica als grups municipals amb els
següents components:
-

Per grup i mes: 300,00€
Per regidor i mes: 60,00€

Segon.- S’estableix com a data d’efectes de la present resolució el dia 1 de juliol de
2015.
Tercer.- Aquesta assignació econòmica no podrà destinar-se al pagament de
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l’adquisició
de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
Quart.- Els grups municipals hauran de dur una comptabilitat especifica d’aquesta
dotació econòmica, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho demani.»
A continuació es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova amb el següent
resultat:
12 vots a favor: (TSF, ERC i PSC)
9 abstencions: (CiU, GDC, MES, CUP)

*
13.- 3 SC1/2015, SUPLEMENT DE CRÈDIT RETRIBUCIONS CÀRRECS
ELECTES
El Secretari llegeix la següent proposta d’Alcaldia:
«Atès que en data 13 de juny de 2015 s’ha constituït el nou Ajuntament motivat per les
eleccions municipals.
Atesa la voluntat política de modificar el règim retributiu essent la proposta la següent:
Dedicació del 90% de la jornada de l’Alcalde amb unes retribucions anuals (inclosa la
seguretat social) de 44.799,93 €
Un tinent d’alcalde amb dedicació del 50% de la jornada amb unes retribucions anuals
(inclosa la seguretat social) de 25.060,00 €
Un altre tinent d’alcalde amb dedicació del 95% de la jornada amb unes retribucions
anuals (inclosa la seguretat social) de 24.499,93 €
Atès que part d’aquestes retribucions es cobreixen mitjançant el sobrant previst a les
aplicacions de les indemnitzacions càrrecs electes i funcionament de grups municipals
donat que variarà el criteri de repartiment.
Atesa l’existència de romanent de tresoreria per despeses generals positiu.
Atesa la necessitat d’incrementar les aplicacions de retribucions i seguretat social de
càrrecs electes,
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Aprovar el següent Suplement de crèdit:
APLICACIONS A SUPLEMENTAR:
14.91200.16000 Seguretat Social càrrecs electes........................................ 7.056,13 €
Amb el següent FINANÇAMENT:
87000 Romanent de tresoreria per despeses Generals................................. 7.056,13 € »
A continuació es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova amb el següent
resultat:
12 vots a favor: (TxSF, ERC i PSC)
8 abstencions: (CiU, Més-Avancem, CUP)
1 vot en contra: (GdC)
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Sense cap assumpte més a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, emeto aquesta acta.
Vist i plau,
L’alcalde
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El secretari
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