AJUNTAMENT DE CISTELLA

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
22 DE JUNY DE 2015
Data: 22 de juny de 2015
Horari: 21 h
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
Hi assisteixen:
Enric Gironella Colomer
Carles Sagué Caselles
Lluis Torrecabota Pedregós
Bart M. J. Bekaert
Antonio Bernad Prats,
Rosa Mª Cuixart Masdeu
Moisès Nogué Ribas

Olga Serrats Juanola, secretària interventora
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació.
2. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
3. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes.
4. Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organismes,
en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.
5. Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament.
6. Proposta de nomenament de tresorer.
7. Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.
Desenvolupament de la sessió i acords.
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1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació.
S’aprova per unanimitat dels assistents l’Acta de la sessió constitutiva de la corporació,
celebrada el dia 13 de juny de 2015, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els
regidors i les regidores disposen d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la
convocatòria, i a la qual tots i totes donen llur conformitat.
2. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de regulació del règim de sessions del Ple
de la corporació.
Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l’últim dilluns
de cada mes a les 21 hores i si fos festiu, el primer dia feiner. I facultar al Sr. alcalde
per suspendre la celebració del ple en els mes d’agost i desembre, com conseqüència
del període de vacances, quan això no perjudiqui la gestió dels assumptes municipals.
El Ple, per unanimitat, ACORDA:
Únic.- Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l’últim
dilluns de cada mes a les 21 hores i si fos festiu, el primer dia feiner. I facultar al Sr.
alcalde per suspendre la celebració del ple en els mes d’agost i desembre, com
conseqüència del període de vacances, quan això no perjudiqui la gestió dels
assumptes municipals.
Segon.- Les convocatòria ordinàries o extraordinàries i l’ordre del dia del Ple serà
tramesa als seus membres, amb una antelació de quaranta-vuit hores, com a mínim, i
es podran dipositar a les bústies de les cases particulars del regidors/regidores o bé
ser enviats per correu electrònic. En cas d’urgència no serà necessari fer per escrit la
convocatòria i l’ordre del dia, n’hi haurà prou amb convocatòria telefònica o
telemàtica.
3. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes.
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de creació de la Comissió Especial de
Comptes i de la seva composició.
Crear la Comissió Especial de Comptes.
Aquesta Comissió estarà integrada per la representació proporcional dels diferents
grups polítics que integren la corporació. La composició serà la següent:
Alcalde: Sr. Enric Gironella Colomer
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Vocals:
Sr. Carles Sagué Caselles regidor
Sr. Lluis Torrecabota Pedregós, regidor
Sr. Bart M. J. Bekaert, regidor
Sra Rosa Mª Cuixart Masdeu , regidora
Sr. Antonio Bernad Prats regidor
Sr. Moisès Nogué Ribas regidor

El Ple, per unanimitat dels assistents, aprova la proposta d’alcaldia.
El Sr. Alcalde i els Srs. Regidors accepten el càrrec.
4. Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organismes,
en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.
Es proposa el nomenament dels representants de la corporació, en els organismes i
entitats que s’indiquen, a favor dels regidors i regidores següents:
Consell Escolar del Col·legi Públic, Sra. Rosa M Cuixart Masdeu, regidora
Consorci Salines Bassegoda, el Sr. Alcalde, Enric Gironella Colomer
El Ple, per unanimitat dels assistents, aprova la proposta d’alcaldia.
La regidora Sra. Rosa M Cuixart Masdeu, accepta el càrrec.
El Sr. Alcalde, Enric Gironella Colomer, accepta el càrrec.

5. Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament.
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia, de data 19 de juny de 2015:
1r.- Nomenar tinent d’alcalde d’aquesta corporació el regidor Carles Sague Casellas, a
l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local; 53.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
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pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 46
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.
2n. Efectuar a favor dels regidors que es dirà una delegació específica d’atribucions,
d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, per gestionar els assumptes relacionats amb la matèria següent:
Sr. Carles Sagué Caselles regidor, Urbanisme i Sanitat
Sr. Lluis Torrecabota Pedregós, regidor, Esports i Joventut
Sr. Bart M. J. Bekaert, regidor, Xarxa de Camins rurals i Turisme
Sra. Rosa Mª Cuixart Masdeu , regidora, Cultura, educació i noves tecnologies
Sr. Antonio Bernad Prats regidor, Benestar social i Festes
Sr. Moisès Nogué Ribas regidor, Hisenda, agricultura i Medi Ambient.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió.
Resten excloses les facultats de resolució.
3r. Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució, quant a
les delegacions específiques, resta condicionada a l’acceptació per l’òrgan delegat. Si,
en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de l’acord, l’òrgan
delegat no fa cap manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació
s’entén acceptada.
4t. La delegació serà eficaç des de l’endemà de la data de la Resolució.
5è. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï, i fer-la
pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del corresponent
edicte, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.
Els Srs. regidors accepten els càrrecs.
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6. Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia sobre el règim de dedicació dels càrrecs
electes.

1er. Establir que, amb efectes de 1 de gener de 2016, s'estableixi el següent règim de
dedicacions i retribucions per als regidors de la present corporació:
Nom i cognoms
Enric Gironella Colomer

Règim de dedicació
100%

Retribució (euros bruts
anuals)
14465.22

2n. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i
desembre, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social
3er.- Notificar aquest acord a l’interessat.
El Ple, per unanimitat dels assistents, aprova la proposta.
7.- Proposta de nomenament de tresorer.
Ates que el passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
Vist el que disposa l’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de
treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional disposa que la
tresoreria de les Corporació amb secretaria de tercera es podrà encomanar a un
membre de la Corporació o a un funcionari de la mateixa.
Arran l'entrada en vigor de l'EBEP, que va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164 del
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, el funcionari o membre de la
Corporació que dugui a terme el lloc de treball de tresorer ja no cal que, abans de
prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1er. Nomenar tresorer de l’Ajuntament el Sr. Moises Nogué Ribas, regidor de la
corporació.
El Ple, per unanimitat dels assistents, aprova la proposta.
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El president aixeca la sessió, essent les 21:30h de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
Vist i plau
L’Alcalde

La Secretària

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió de la Ple celebrada el
dia……………....... ha quedat estesa als folis Núm.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA

