ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2011.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 21:00 hores del dia 25 d‟octubre
de 2011, es reuneix la Corporació amb l‟objecte de celebrar sessió
extraordinària que ha estat prèviament convocada a l‟efecte, presidida pel Sr.
Alcalde Enric Gironella Colomer, i amb l‟assistència dels regidors que a
continuació s‟indiquen: Carles Sagué Caselles, Francesc Vilarrasa Rique,
Moisès Nogué Ribas, Lluis Torrecabota Pedregós i Antonio Bernad Prats
Excusa l‟assistència el Sr. Bart M. J. Bekaert,
Amb l‟assistència del Lletrat de la Corporació Sr. Antonio Morral Matas, exercint
de Secretari
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a
tractar els assumptes inclosos a l‟ordre del dia de la convocatòria.
Primer.- Sorteig membres de la mesa per a les eleccions generals del dia
20 de novembre de 2011.
Convocades les eleccions generals pel proper dia 20 de novembre de 2011,
mitjançant REAL DECRETO 33/2008, de 14 de enero, de disolución del
Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones i
d'acord amb el que estableix la Llei orgànica del regim general electoral es
passa a realitzar el sorteig dels membres que constituiran la Mesa electoral
d'aquest municipi.
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0264
D'ESTUDIS: 4
Nom: NATALIA COMPANY BLANCH
Identificador: 40437420Q
Adreça: CAL FUSTER VILARITG
Codi Postal: 17741

NIVELL

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0128
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: RAMON VIDAL SAMA
Identificador: 36902274Q
Adreça: ESTELA 9
Codi Postal: 17741
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0182
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: MONTSERRAT FIGUERAS LLOVET

Identificador: 77961573Z
Adreça: PLAÇA MAJOR, 12
Codi Postal: 17741
VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0085 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom:JORIDI VILARRASSA BURGAS
Identificador:
Adreça: CAN VILARRASSA
Codi Postal: 17741

VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0174 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: GEMMA RUBIES FERNANDEZ
Identificador: 37694489L
Adreça: ESTELA 9
Codi Postal: 17741

VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0159 NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: EDUARDO AYATS GES
Identificador: 40423543P
Adreça: PLAÇA MAJOR, 7
Codi Postal: 17741

VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0111 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: FRANCISCO RODRIGUEZ GUTIERREZ
Identificador: 40439272M
Adreça: CARRER FIGUERES, 1
Codi Postal: 17741

VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0162 NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: ROSA MARIA GALINDO REQUENA
Identificador: 39167203C
Adreça: MAS L‟AMBRI
Codi Postal: 17741

VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:U0295 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: SERGI TORRECABOTA VILARRASSA
Identificador: 41556544Y
Adreça: CARRE ESTELA 14
Codi Postal: 17741

2,.- Donar Compte del Decret d’Alcaldia de cessament de la Secretaria
Sra. Mercè Ferrer Juanola i de resolució del contracte administratiu.
De conformitat amb el que estableix l‟article 42 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, l‟alcalde sotmet a la consideració de la
corporació la resolució de l‟Alcaldia, que s‟han adoptat el dia 25 d‟octubre, la

qual ha estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta d‟assumptes
compresos en l‟ordre del dia.
L‟alcalde pren la paraula i diu:.......
“RESOLUCIÓ D‟ALCALDIA
Donada la situació que s'estan exercint les funcions de Secretaria-Intervenció (aixecament
d'actes del Ple, intervenció d'ingressos i despeses, etc), a l‟ajuntament de Cistella per una
persona
sense
la
titulació
mínima
exigida.
Ates que la titulació exigible per poder exercir el càrrec de Secretari interventor es refereix a
estar en possessió de la titulació acadèmica superior necessària per ocupar la plaça, pels
especials coneixements que exigeix el seu acompliment, i les responsabilitats que porta
implícites.
Així, l'article 22.1 c) Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, recull la
titulació que és necessària per participar en les proves selectives de la subescala de
Secretaria-Intervenció: Llicenciat en Dret, Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració,
Llicenciat en Sociologia, Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, Llicenciat en
Economia, Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres.
Vist el que disposa l‟article 92.2 de la LBRL : «són funcions públiques, el compliment queda
reservat exclusivament a personal subjecte a l'Estatut funcionarial, les que impliquin exercici
d'autoritat, les de fe pública i assessorament legal preceptiu, les de control i fiscalització interna
de la gestió economicofinancera i pressupostària, les de comptabilitat i tresoreria i, en general,
aquelles que, en desplegament d'aquesta Llei, es reservin als funcionaris per a la millor
garantia de l'objectivitat, imparcialitat i independència en l'exercici de la funció, la persona
sobre la que recaigui el càrrec de secretaria interventora ha de tenir la condició de funcionari
de
l‟administració
local.
El secretari-interventor, es constitueix, doncs, com el fedatari de tots els actes i acords dels
diversos òrgans de la Corporació, a més de les funcions inherents a la seva altra faceta
interventora. La seva necessitat, per a la validesa d'aquests actes i acords, ve imposada en les
nombroses normes relatives a l'Administració Local, així, per exemple, l'article 46.2.c) de la
LBRL disposa que per a la vàlida constitució del Ple, es requereix, en tot cas, l'assistència del
president i del secretari de la Corporació o dels qui legalment els substitueixin. Secretari que,
com hem vist, ha d'ostentar, ineludiblement, la condició de funcionari públic (bé de carrera o, si
s'escau, interí). Concretament, l la interinitat /habilitació, no pot ser-ho precisament i solament
per ser secretari o interventor sinó que s„ha de cobrir una plaça de funcionar local.
Pel que fa a les responsabilitats penals, l'article 405 del CP conte el tipus penal que es
refereix a les autoritats que anomenin o donin possessió per exercici càrrec públic a persones
que no gaudeixen dels requisits per poder-ho fer.
L'article 406 del CP estableix que les mateixes penes que s‟imposin a qui nomeni també
s‟hauran d‟imposar a qui accepti la proposta
De tot l'anterior, es dedueix la clara situació d'il · legalitat en què es troba la SecretariaIntervenció de l'Ajuntament de Cistella, així com les responsabilitats que, d'acord amb la
legislació vigent, en què poden incórrer el contractat administratiu i l'alcalde, tant d'ordre
administratiu com penal.
Vist tot l‟exposat i ates que la relació professional mantingut amb la Sra. Mercè Ferrer Juanola i
els politics de l‟ajuntament s‟ha anat deteriorant, es considera procedir, en bé del servei, a la
resolució de la relació administrativa i al cessament de la senyora Mercè Ferrer Juanola com
a secretària interventora de l‟ajuntament de Cistella, amb efectes del 25 d‟octubre del 2011.
D'acord amb les competències que m'atorga l'article 21 de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local ( Ley 7/85 de 2 de Abril) Resolc:

PRIMER .- Acordar el cessament de la senyora Mercè Ferrer Juanola com a secretària de
l‟ajuntament de Cistella, amb efectes del 25 d‟octubre del 2011, pels motius exposats i resoldre
la relació administrativa entre ambdues parts.
SEGON.- Publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la
província l'acord pel qual s'acorda el cessament en el càrrec de Secretaria interventora de
l‟Ajuntament de Cistella, la senyora Mercè Ferrer Juanola amb efectes del dia 25 d‟octubre del
2011 i la resolució de la relació administrativa entre ambdues parts.
TERCER.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que es celebri.
QUART.- Notificar la present Resolució a la senyora Mercer Ferrer Juanola com interessada
Cistella, 25 d‟octubre de 2011
L‟ALCALDE
ENRIC GIRONELLA COLOMER”

El Ple es dóna per assabentat.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió,
essent les 21:36 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la
present acta de la qual com a Secretària, en dono fe.
L‟ ALCALDE

EL SECRETARI

