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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 23 DE JUNY DE 2015
A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 23
de juny de 2015, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota
la Presidència de l'Il·lm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I
TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
Sr. JOAN HERNANDEZ MOSCOSO
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. JORDI RUIZ SANTANDREU
SR. JORDI CASAS I PONS
Assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.
Excusa la seva absència el Regidor:
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
L'Alcalde-President, Sr. Ferran Estruch, dóna la benvinguda a tothom al primer
ple de la corporació del nou mandat 2015-2019, així com als nous regidors
electes.
A continuació, el President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos
a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació
es relacionen:
1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.1.1- CARTIPÀS MUNICIPAL
1.1.1- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 114/2015, de 17 de
juny, relatiu al nomenament de les regidories delegades de l’alcaldia.
La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:
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“Antecedents:
En data 13 de juny de 2015 va quedar constituïda la nova Corporació Municipal,
com a resultat de les eleccions locals celebrades el diumenge dia 24 de maig de
2015, segons Acta de proclamació oficial de regidors electes feta per la Junta
Electoral de Zona de 1 de juny de 2015.
Un cop constituït el nou Ajuntament, el normal desenvolupament dels serveis
públics aconsella nomenar els regidors/res delegats de l’alcaldia sense més
demora, als efectes de l’impuls, gestió o resolució dels assumptes que pertoquin.
Fonaments legals:
Els articles 56.1 i 56.2 del Decret Legislatiu 2/2003, en concordança amb
l’article 43.3 del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableixen que
l’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les de l’article
53.3, en els membres de la Junta de Govern Local.
L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les
potestats que es deleguen i les condicions concretes dels seu exercici.
L’article 56.3 del Decret Legislatiu 2/2003,en concordança amb els articles 43.4
i 43.5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l’alcalde pot
conferir delegacions especials per a encàrrecs específics a favor de qualsevol
regidor/a, encara que no pertanyi a la Junta de Govern local.
L’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que la
delegació d’atribucions a l’alcalde tindrà efectes des del dia següent a la data de
la resolució, excepte si en aquesta es disposa d’una cosa diferent, sens prejudici
de la perceptiva publicació l Butlletí Oficial de la Província.
L’article 54 del reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que es
donarà compte al ple de totes les delegacions i modificacions, en la primera
sessió que es porti a terme després de la resolució corresponent.
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment
conferides,
HA RESOLT
Primer.- Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern local que a
continuació es relacionen una delegació general d’atribucions de gestió dels
assumptes dels seus respectius àmbits temàtics, d’acord amb la definició
funcional de cada àrea:
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Primer tinent Josep Tristany Claret
d’alcalde

Regidor delegat de:
- Promoció econòmica, ocupació,
comerç i turisme
- Responsable de l’Agència de
Desenvolupament
Local
de
Cardona i Solsona

Segona tinent Aida Molner Pejoan
d’alcalde

Regidora delegada de:
- Hisenda
- Joventut
- Festes
- Comunicació

Tercer tinent Joan Hernández Moscoso
d’alcalde

Regidor delegat de:
- Urbanisme, Obres Públiques i
habitatge
- Patrimoni Històric i arxius
- Administració
- Impuls
de
l’Administració
electrònica

Segon.- La delegació general de competències a favor dels regidors i les
regidores a la qual s’ha fet referència anteriorment comportarà tant la facultat
de direcció de l’àmbit temàtic corresponent com la seva gestió, inclosa la
signatura de documents de tràmits o definitius que siguin necessaris per a
l’execució de la delegació esmentada. En especial, i a títol enunciatiu i no
limitatiu, les que s’indiquen:
-

La responsabilitat política i de govern relatives a les competències
municipals funcionalment atribuïdes a les unitats agrupades sota l’àmbit
o àrea al seu càrrec.

-

Representar l’ajuntament al municipi en el referit àmbit temàtic.

-

Dirigir, impulsar i inspeccionar els corresponents serveis i obres
municipals.

-

Exercir la prefectura immediata del personal dels serveis adscrits al seu
càrrec, tot això en el marc de les directrius generals de l’Alcaldia relatives
al comandament superior del personal i sense perjudici de les atribucions
conferides per aquesta alcaldia al regidor d’Administració.

-

L’atorgament de llicències, llevat que les ordenances o lleis sectorials
atribueixin expressament la competència al ple o la Junta de Govern
Local i no hagin estat objecte de delegació d’aquesta Alcaldia a la Junta
de Govern Local.

4

-

Dictar en l’àmbit material delegat tots els actes administratius de tràmit o
definitius i d’execució que afectin o no a tercers i que no hagin estat
objecte de delegació d’aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local.

-

Les atribucions que en matèria de potestat sancionadora s’atribueixen
legalment a l’Alcalde, seran exercides pel regidor responsable de cada
tinença d’alcaldia, sense més limitacions que les previstes expressament
per la llei, en relació a tots els actes d’incoació, instrucció, adopció de
mesures de caràcter provisional, tràmit ordinari del procediment i de
resolució i/o imposició de sancions, en tots els expedients administratius
sancionadors la tramitació i/o impulsió dels quals correspongui a aquesta
corporació municipal.

Tercer.- Nomenar i efectuar a favor dels regidors i regidores que s’esmenten
a continuació una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels serveis o
missions que s’esmenten en el punt cinquè d’aquesta resolució:
Regidor/a delegat/da

Àmbit competencial

Facultat resolutòria

M. Elena Xixons Clotet

- Benestar Social
- Educació
- Salut
- Igualtat
- Cooperació

Josep Tristany Claret

- Medi Ambient

Joan Hernández Moscoso

Maite Barrera Pons

- Governació i Mobilitat
- Protecció Civil
- Entitats

Aida Molner Pejoan

Sergi Ballesteros Gregorio

- Esports

Josep Tristany Claret

- Via Pública
- Manteniment i Serveis

Joan Hernández Moscoso

Quart.- Els/les regidors/res delegats/des s’integraran en les àrees
presidides i coordinades pels tinents d’alcalde que s’indiquen, amb expressió de
les regidories que les integren:
1. Àrea d’Economia, Hisenda i Governació
Coordinadora: la tinent d’alcalde delegada d’Economia i Hisenda
Regidories:

Hisenda
Administració
Governació i Mobilitat
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Protecció civil
Festes
Entitats
Comunicació
2. Àrea de Model Urbà, Territori i Sostenibilitat
Coordinador: el tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme, Obres i Habitatge
Regidories:

Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge
Medi ambient
Via Pública, manteniment i serveis
Patrimoni Històric i arxius
Impuls a l’administració electrònica

3. Àrea d’Atenció a les Persones i Desenvolupament Local
Coordinador: el tinent d’alcalde delegat de Promoció Econòmica
Regidories:

Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i Turisme
Benestar social
Educació
Salut
Igualtat
Esports
Joventut
Cooperació

Cinquè.- D’acord amb els punts precedents, nomenar regidor/ra-delegat/da de
l’Alcaldia als membres de la Corporació Municipal que tot seguit s’indiquen,
amb les facultats de gestió, direcció política i inspecció dels serveis inclosos dins
de l’àmbit competencial que així mateix s’indica, sota la coordinació de les
Tinences d’Alcaldia-Presidència d’Àrea a la qual queden adscrits.
Els/les Regidors/res delegats tindran facultat de dictar resolucions vinculants
per a tercers o bé, facultat de proposta, segon s’indica expressament en cada
cas. En el segon supòsit, correspon a les Tinences d’Alcaldia-Presidència d’Àrea
a la qual quedin adscrits, la facultat de resolució de la proposta dels regidors
delegats d’acord amb l’establert en el punt tercer.
Correspon als Regidors/res amb facultats resolutòries o de proposta signar els
dictàmens respectius que s’elevin al Ple de la Corporació o, en el seu cas, a la
Junta de Govern Local.
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1.- Àrea d’Economia, Hisenda i Governació
1.1.- Regidora-delegada d’Hisenda: Sra. Aida Molner Pejoan
Àmbit competencial: Política pressupostària i de finançament municipal.
Execució del pressupost. Ordenances fiscals i resolucions en matèria de gestió
tributària. Resolucions en matèria de béns municipals.
Facultats delegades: caràcter resolutori.
1.2.- Regidor-delegat d’Administració: Sr. Joan Hernández Moscoso
Àmbit competencial: Política de recursos humans de l’Ajuntament.
Organització municipal. Expedients derivats de l’aplicació de la normativa de
personal funcionari i laboral. Expedients sancionadors al personal. Negociació
col·lectiva del conveni i acords de condicions laborals del personal funcionari.
Facultats delegades: caràcter resolutori.
1.3.- Regidora-delegada de Governació i Mobilitat: Sra. Maite
Barrera Pons
Àmbit competencial: Política municipal en matèria d’aparcaments,
transports públics i mobilitat; expedients d’autoritzacions de revetlles i actes a
la via pública; llicències per realitzar espectacles en locals no municipals de
pública concurrència; seguiment de l’Ordenança municipal de la convivència
ciutadana i ús de la via pública; política municipal en matèria de seguretat
ciutadana: Pla de seguretat i per al civisme; ordenació general i seguiment dels
serveis de la Policia Local.
Facultats delegades: proposta de resolució
1.4.- Regidora-delegada de Protecció Civil: Sra. Maite Barrera Pons
Àmbit competencial: creació/millora, seguiment i execució dels diferents
plans o programes de protecció civil, ja sigui per causa d’aiguats, focs, nevades,
accidents o altres circumstàncies catastròfiques. Adopció de les mesures que
pertoquin en cada cas.
Facultats delegades: proposta de resolució.
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1.5.- Regidora-delegada de Festes: Sra. Aida Molner Pejoan
Àmbit competencial: Política municipal en matèria de festes tradicionals i
actes festius. Control i seguiment de festes de caràcter públic. Organització,
control i seguiment de la Festa Major, especialment dels actes del corre-bou.
Facultats delegades: caràcter resolutori
1.6.- Regidora-delegada d’ Entitats: Sra. Maite Barrera Pons
Àmbit competencial: Relacions amb les entitats cíviques, culturals, veïnals,
etc. Foment de la convivència ciutadana. Seguiment de gestió del centre cívic.
Responsable de la Fira d’Entitats
Facultats delegades: proposta de resolució.
1.7.- Regidora-delegada de Comunicació: Sra. Aida Molner Pejoan
Àmbit competencial: Política municipal en matèria de gestió i divulgació de
la informació municipal als ciutadans i mitjans de comunicació; revista
municipal, pàgina web, publicacions diverses.
Facultats delegades: caràcter resolutori
2.- Àrea de Model Urbà, Territori i Sostenibilitat
2.1.- Regidor-delegat d’Urbanisme, Obres Públiques, i Habitatge: Sr.
Joan Hernández Moscoso
Àmbit competencial: Política municipal en matèria urbanística. Llicències
d’obres, llicències d’activitats, règim de comunicació de llicències, ordres
d’execució, expedients de protecció de la legalitat urbanística, i de ruïna.
Política municipal en matèria d’obres públiques, obres d’urbanització,
equipaments i infraestructures.
Política municipal de promoció de l’habitatge públic. Impuls de la rehabilitació
del nucli antic. Oficina supramunicipal d’habitatge.
Facultats delegades: caràcter resolutori.
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2.2.- Regidora-delegada de Medi Ambient: Sra. M. Elena Xixons
Clotet
Àmbit competencial: Medi Ambient: política municipal de protecció
mediambiental i promoció de la sostenibilitat. Política municipal en matèria de
residus, neteja i deixalleria. Control de la protecció dels animals.
Facultats delegades: proposta de resolució
2.3.- Regidor-delegat de Via Pública, Manteniment i Serveis: Sr.
Sergi Ballesteros Gregorio
Àmbit competencial: Política municipal en matèria d’espai urbà, via pública,
i serveis en general: enllumenat, aigua i clavegueram, etc. Control i seguiment
d’aquests serveis. Mobiliari urbà i ornat públic. Seguiment dels plans de
mobilitat. Parcs i jardins públics. Gestió de la problemàtica de les Colònies.
Mercat Municipal.
Ordenació general i seguiment de la brigada municipal d’obres.
Facultats delegades: proposta de resolució.
2.4.- Regidor-delegat de Patrimoni Històric i Arxius: Sr. Joan
Hernandez Moscoso
Àmbit competencial: Política municipal en matèria de valorització,
rehabilitació i promoció del patrimoni històric del municipi. Seguiment de les
polítiques de gestió cultural relacionades amb el patrimoni del municipi.
Seguiment del pla especial del nucli antic de Cardona i actuacions de
rehabilitació del nucli antic. Arxiu Històric Municipal.
Facultats delegades: caràcter resolutori.
2.5.- Regidor-delegat d’Impuls a l’Administració Electrònica: Sr.
Joan Hernández Moscoso
Àmbit competencial: Promoció i impuls de l’administració electrònica
Implantació de serveis on-line adreçats la ciutadania
Facultats delegades: caràcter resolutori.
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3.- Àrea d’Atenció a les Persones i Desenvolupament Local
3.1.- Regidor-delegat de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i
Turisme: Sr. Josep Tristany Claret
Àmbit competencial: Política municipal en matèria de dinamització
econòmica del municipi: foment de l’ocupació; formació; suport al teixit
empresarial; promoció del sector comercial; promoció dels polígons d’activitat
econòmica; , impuls a noves inversions; plans de dinamització, fires i certàmens
de promoció econòmica; emprenedoria; foment de l’activitat turística i, en
general, totes aquelles polítiques de suport a l’economia productiva local.
Responsable de l’Agència de Desenvolupament Local de Cardona i Solsona.
Facultats delegades: caràcter resolutori.
3.2.- Regidora-delegada de Benestar Social: Sra. M. Elena Xixons
Clotet
Àmbit competencial: Política municipal en matèria d’atenció social i per la
igualtat: programes de serveis socials; política municipal d’atenció a col·lectius
amb necessitats, a la infància, a la gent gran, a les persones amb minusvalidesa.
Política municipal en matèria d’immigració. Foment del voluntariat i la
solidaritat
Facultats delegades: proposta de resolució
3.3.- Regidora-delegada d’Educació: Sra. M. Elena Xixons Clotet
Àmbit competencial: Política municipal en matèria de suport a l’educació
primària i secundària; control i seguiment dels centres públics municipals: llar
d’infants i escola de música; foment de les relacions amb les comunitats
educatives, i, en general, foment de la formació i el coneixement reglat i no
reglat.
Facultats delegades: proposta de resolució
3.4.- Regidora-delegada de Salut: Sra. M. Elena Xixons Clotet
Àmbit competencial: Política municipal en matèria de protecció i promoció
de la salut; prevenció de les drogodependències; relacions amb els òrgans de
l’Administració Sanitària i les entitats relacionades amb la salut.
Facultats delegades: proposta de resolució
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3.5.- Regidora-delegada d’Igualtat: Sra. M. Elena Xixons Clotet
Àmbit competencial: Política municipal en matèria d’igualtat de gènere i
promoció de la dona.
Facultats delegades: proposta de resolució
3.6.- Regidor-delegat d’Esports: Sr. Sergi Ballesteros Gregorio
Àmbit competencial: Política municipal de foment de l’esport; manteniment
i gestió de les instal·lacions esportives; foment de la col·laboració amb les
entitats esportives; impuls de la nova zona esportiva.
Facultats delegades: proposta de resolució.
3.7.- Regidora-delegada de Joventut: Sra. Aida Molner Pejoan
Àmbit competencial: Política municipal de promoció de les activitats
dedicades als joves. Foment de la col·laboració amb les entitats juvenils.
Seguiment del Pla Local de Joventut
Facultats delegades: caràcter resolutori.
3.8.- Regidora-delegada de Cooperació: Sra. M. Elena Xixons Clotet
Àmbit competencial: Política municipal de cooperació amb altres municipis
a nivell català, nacional o internacional
Facultats delegades: proposta de resolució
Sisè.- Nomenar representant d’aquesta Alcaldia en el Nucli de la Coromina a
la Sra. Maite Barrera Pons.
Setè.- Nomenar coordinador del Projecte Cardona Integral, sens prejudici de
que el responsable del Projecte recaigui en el mateix Alcalde-president d’acord
amb el punt novè, al Sr. Joan Hernández Moscoso.
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als regidors/res respectius als efectes de la
seva acceptació.
Novè.- L’ Alcaldia es reserva, a més de les competències assignades per Llei i no
delegables i de les potestats no delegades expressament en cap regidor o
regidora ni en la Junta de Govern Local, les següents:
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•
•
•
•
•

Regidoria de Cultura: política municipal en matèria cultural.
Regidoria de Mon rural: Política municipal de suport i promoció del sector
agrícola i ramader. Plans de desenvolupament rural. Foment de productes
d’origen.
Regidoria de Participació ciutadana: política municipal per al foment de la
participació de la ciutadania i la seva implicació comunitària.
Responsable del Projecte Cardona Integral.
Presidència i seguiment de la Comissió de seguiment de la problemàtica de
la Vall Salina de Cardona.

Desè.- Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació Municipal i
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província.”
Intervencions:
L'Alcalde explica que el govern estarà format per set regidors. D'aquests a part
de l'alcalde hi hauran tres tinents d'alcalde.
El primer tinent d'alcalde és el Sr. Josep Tristany Claret, que serà regidor
delegat de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i Turisme, reforçant i
donant màxima preeminència a aquesta regidoria. El desenvolupament local
serà un dels eixos bàsics d'aquesta legislatura i el tinent d'alcalde Sr. Tristany
serà l'encarregat de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona,
que serà l'eina bàsica de promoció del territori.
Una segona tinença d'alcaldia l'ocuparà la Sra. Aida Molner Pejoan, que
continuarà detentant la responsabilitat de la regidoria d'Hisenda i Economia i a
part assumirà les regidories de Joventut, Festes i Comunicació.
El tercer tinent d'alcalde serà el Sr. Joan Hernández Moscoso, que serà regidor
delegat d'Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge, encarregat del tema
d'Administració i portarà juntament amb l'alcalde una part del que és cultura,
en tant que s'encarregarà de Patrimoni i Arxius.
Pel que fa a la regidora Sra. Maria Elena Xixons Clotet, continuarà ocupant-se
de tot l'àmbit competencial relacionat amb l'atenció a les persones. En aquest
sentit, s'ocuparà de les regidories de Benestar Social, Salut, Educació, Igualtat i
Cooperació. També detentarà la regidoria de Medi Ambient, com en el mandat
anterior. En aquests àmbits competencials a nivell de facultats resolutòries
tindrà com a tinent d'alcalde el Sr. Tristany, i pel que fa a Medi Ambient al Sr.
Hernández.
La Sra. Maite Barrera serà la nova regidora de Governació, Protecció Civil i
Mobilitat. Així mateix continuarà detentant la competència en matèria
d'Entitats, amb dues assignacions concretes com són la gestió del Centre Cívic i
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la organització de la Fira d'Entitats. A part és la delegada de l'alcaldia a La
Coromina. La facultat resolutòria la tindrà la tinent d'alcalde Aida Molner.
El Sr. Sergi Ballesteros portarà les regidories d'Esports, Via Pública i
Manteniment. I amb facultats resolutòries per part dels tinents d'alcalde Srs.
Tristany i Hernandez.
En aquest sentit, hi hauran tres grans eixos:
• Àrea d’Economia, Hisenda i Governació, encapçalada per la tinent
d’alcalde, Sra. Aida Molner.
• Àrea de Model Urbà, Territori i Sostenibilitat, encapçalada pel tinent
d'alcalde, Sr. Joan Hernández.
• Àrea d’Atenció a les Persones i Desenvolupament Local, encapçalada pel
tinent d’alcalde, Sr. Josep Tristany.
En aquest sentit les prioritats queden molt reflectides en el cartipàs. I són el
desenvolupament de tots els projectes estratègics que estan en marxa, el foment
de l'ocupació i el desenvolupament local del territori, el desplegament del
planejament urbà, l'habitatge i el turisme.
A part s'està elaborant el pla d'acció de govern, per tal de definir les prioritats
d'actuació, repartides per àrees i calendaritzades.
L'alcalde agraeix la predisposició de tots els regidors i les regidores a l'hora
d'assumir les responsabilitats, així com la feina que van desenvolupar l'anterior
mandat i els desitja a tots el màxim d'encert en les noves assignacions, amb
l'objectiu marcat de millorar Cardona i tirar endavant els diferents projectes.
Pensa que queda un cartipàs molt ben distribuït, i que el fet que hi hagi un
regidor més a govern suposa un reforç més que ha d'actuar en positiu.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal del PSC dóna la benvinguda a
tots els regidors i regidores, especialment als dos regidors nous, Srs. Hernandez
i Ruiz.
Pel que fa a la proposta de cartipàs no farà comentaris en tant que respon al
projecte de l'equip de govern, però considera que amb un nou regidor les coses
poden funcionar millor i ser més àgils.
El seu grup té la funció de fer d'oposició i és el que farà, tot i que serà una
oposició constructiva, en la línia de la passada legislatura, de diàleg, de consens,
i de treballar pel poble.
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Una altra reflexió que fa el seu grup municipal és que la regidoria de Governació
és molt important i consideren que hauria de recaure en un tinent d’alcalde i no
una regidora, sense posar en dubte la seva vàlua. Per la resta animar-los a
treballar el millor possible per Cardona.
L'alcalde diu que l'equip de govern continua comptant amb la col·laboració dels
grups municipals per treballar en tots els temes i sobretot en els projectes
estratègics.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CiU dóna la benvinguda al
Ple als nous regidors que s'han incorporat. El cartipàs que s'ha definit és el de
l'equip de govern, de manera que el seu grup no té cap objecció a fer. Ells
treballaran des de l'oposició i es col·laborarà amb el que es consideri oportú, en
aquells temes que es consideri que cal sumar i que són positius pel poble.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, del 10 membres presents dels 11 que
formen la Corporació, es dóna per assabentada.
1.1.2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 115/2015, de 17 de
juny, relatiu al nomenament dels tinent d’alcalde.
La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:
“Cartipàs municipal 2015
Atès que, en data 13 de juny de 2015, va quedar constituïda la nova Corporació
Municipal de Cardona, resultant de les eleccions locals celebrades el dia 24 de
maig últim.
Atès el que disposen els articles: 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, 55 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
47 del Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals i concordants, reguladors tots ells de la facultat de l’alcalde
de nomenar tinents d’alcalde.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment conferides,
HA RESOLT
Primer.- Nomenar Tinent d’Alcalde a les regidores i regidors que
s’indiquen tot seguit, als efectes de substitució d’aquesta Alcaldia en els supòsits
legalment previstos i per l’orde que s’estableix:
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1r. Tinent d’Alcalde: Sr. Josep Tristany Claret
2n. Tinent d’Alcalde: Sra. Aida Molner Pejoan
3r. Tinent d’Alcalde:Sr. Joan Hernández Moscoso
Segon.- Notificar la present Resolució als Tinents d’Alcalde nomenats als
efectes de la seva preceptiva acceptació.
Tercer.- Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província
Quart.- Constituir la Junta de Govern Local, integrada pels tinents
d’alcalde, la qual tindrà la periodicitat del règim de sessions que determini el Ple
de l’Ajuntament; essent el dia i hora: el dimarts a les 13,00 hores.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació.”
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, del 10 membres presents dels 11 que
formen la Corporació, es dóna per assabentada.
1.1.3.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 116/2015, de 17 de
juny, relatiu a les delegacions a favor de la Junta de Govern Local.
La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:
“Atès que l’article 23 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i l’article 54.2.b) 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, estableixen que correspon a la Junta de
Govern Local les atribucions que l’Alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin
o li atribueixin les lleis, i alhora determina les atribucions reservades al Ple que
no són delegables.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment conferides
DECRETO
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local, les següents atribucions:
a) Les facultats relatives a la gestió econòmica previstes en l’article 21.1.f) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
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b) Contractació i concessió d’obres i serveis que no excedeixin de la quantia
assenyalada a la disposició addicional segona de la Lle 30/2007, de 30
d’octubre de Contractes del Sector Públic.
c) L’exercici de les accions administratives i judicials.
d) Aprovació dels instruments de planejament previstos en l’article 21.1.j. de
la Llei 7 /1985, de 2 d’abril.
Segon.- La Junta de Govern Local assistirà a l’Alcalde en l’exercici de les seves
atribucions.
Les delegacions que s’efectuen en aquest Decret a favor de la Junta de Govern
Local, no impedeix la facultat de l’abocació que en tot i per tota classe
d’atribucions delegades pot exercir aquest Alcaldia.
Tercer.- Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província.”
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, del 10 membres presents dels 11 que
formen la Corporació, es dóna per assabentada.
1.1.4.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 117/2015, de 17 de
juny, relatiu a la constitució dels grups polítics municipals.
La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:
“Antecedents
En sessió del dia 13 de juny de 2015 va quedar constituïda la nova Corporació
Municipal, resultant de les eleccions locals del dia 24 de maig anterior.
Els regidors de les diverses candidatures que han obtingut representació a les
eleccions locals han sol·licitat la constitució de grups municipals
Consideracions legals
Article 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 respecte la constitució
de grups municipals.
Article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
amb la redacció introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, sobre
constitució de grups polítics.
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Articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment conferides
RESOLC:
Primer.- Declarar constituïts els grups polítics municipals de l’Ajuntament
de Cardona, d’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors i
presentades a aquesta Alcaldia:
-

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal.
(GMERC-AC)
Grup Municipal de Convergència i Unió. (GMCIU)
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Candidatura de
Progrés. (GMPSC-CP)

Segon.- D’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors,
l’adscripció dels regidors i regidores i la representació de cada grup municipal és
la següent:
-

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord
Municipal.
Membres adscrits:
Ferran Estruch Torrents
Josep Tristany Claret
Aida Molner Pejoan
Joan Hernández Moscoso
M. Elena Xixons Clotet
Maite Barrera Pons
Sergi Ballesteros Gregorio
Portaveu: Sr. Josep Tristany Claret
Portaveu suplent: Sra. Aida Molner Pejoan

-

Grup Municipal de Convergència i Unió.
Membres adscrits:
Josep Serra Casals
Francesc Villegas Martínez
Jordi Ruiz Santandreu
President: Sr. Josep Serra Casals
Portaveu: Sr. Josep Serra Casals
Portaveu 1r. suplent: Sr. Francesc Villegas Martínez
Portaveu 2n. suplent: Sr. Jordi Ruiz Santandreu
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Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Candidatura de Progrés.
Membre adscrit:
Jordi Casas Pons
President i Portaveu: Jordi Casas i Pons
Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació en la
propera sessió que es porti a terme.”
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, del 10 membres presents dels 11 que
formen la Corporació, es dóna per assabentada.
1.1.5.- Dictamen de l’Alcalde-President relatiu a la creació de la
comissió informativa permanent, règim de sessions plenàries i de la
Junta de Govern Local i designació dels representants municipals.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Antecedents de fet
En sessió del dia 13 de juny de 2015, va quedar constituïda la nova Corporació
Municipal, resultant de les eleccions locals del dia 24 de maig anterior.
D’acord amb això, procedeix establir el règim de sessions plenàries i de la Junta
de Govern Local, designar els representants municipals en les fundacions,
entitats, mancomunitats i empreses que requereixen representació municipal i
de crear la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes.
Fonaments de dret
Articles 20, 46 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de Bases de
Règim Local.
Articles 58 i 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
Articles 22 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre
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Articles 78, 112, 123, 124, 125, 126 i 127 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.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
Permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS
Relatius a la Comissió Informativa Permanent i Especial de Comptes
Primer.- Crear la Comissió Informativa Permanent i Especial de
Comptes, amb les funcions d’estudi i dictamen previ dels assumptes que es
sotmetin a la decisió del Ple. També, de la Junta de Govern Local o de l’alcalde
en el cas de que aquests òrgans actuïn per delegació del Ple, circumstància que
és farà constar en la part expositiva del dictamen o decret, respectivament.
Aquesta Comissió Informativa permanent actuarà com Comissió especial de
Comptes, en virtut del que preveu l’art. 101 de la DL 2/2003, de 28 d’abril.
Segon.- La Comissió Informativa Permanent estarà integrada per sis
membres, mantenint la proporcionalitat derivada de els últimes eleccions locals:
Membres titulars.
ERC: Sr. Josep Tristany Claret
ERC: Sra. Aida Molner Pejoan
ERC: Sr. Joan Hernandez Moscoso
CiU: Sr. Josep Serra Casals
PSC: Sr. Jordi Casas Pons
Membres suplents
ERC: Sra. M. Elena Xixons Clotet
ERC: Sra. Maite Barrera Pons
ERC: Sr. Sergi Ballesteros Gregorio
CIU: Sr. Francesc Villegas Martínez
CIU: Sr. Jordi Ruiz Santandreu
Els vocals suplents podran substituir als titulars en cas d’absència, puntual o
permanent, en les reunions de la Comissió.
Tercer.- La presidència de la Comissió Informativa Permanent i
Especial de Comptes és delegarà per l’alcalde, mitjançant decret, en aquell
regidor/a que sigui proposat/da per la pròpia Comissió, prèvia elecció efectuada
en el seu si.
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Quart.- El règim de sessions ordinari de la Comissió Informativa
Permanent serà de periodicitat bimensual, i en determinarà el dia i hora, el seu
president o presidenta. La Comissió es reunirà amb caràcter extraordinari en els
supòsits previstos legalment.
La Comissió, quan actuï com Especial de Comptes, tindrà el règim de sessions
previst en l’art. 101 del DL 2/2003, de 28 d’abril.
Relatius al règim de sessions plenàries i de la Junta de Govern Local
Cinquè.- El règim de sessions del Ple de la Corporació serà el següent:
Les sessions ordinàries tindran lloc el primer dijous de cada dos mesos, a les 20
hores. El mes d’agost es declara inhàbil a aquests efectes. El primer Ple ordinari
es celebrarà el dia 2 de juliol de 2015.
En cas de que aquest dia sigui festiu, la sessió ordinària es retardarà al dia
dijous immediat hàbil següent
Les sessions extraordinàries seguiran el règim de convocatòria i realització
previstos per la Llei.
Sisè.- El règim de sessions de la Junta de Govern Local tindrà un periodicitat
setmanal, amb caràcter ordinari. El règim de sessions extraordinari la decideix
l’alcalde-president. El dia i hora de celebració de les sessions ordinàries ha
quedat determinat per decret de l’alcaldia de data 115/2015, de 17 de juny de
2015: els dimarts a les 13,00 hores.
Relatiu a la designació de representants municipals
Setè.- Es designen els membres corporatius que es diuen a continuació, com a
representants d’aquest Ajuntament en les fundacions, entitats, mancomunitats,
empreses i altres òrgans col·legiats que requereixen representació municipal, o
bé que han d’integrar-se en aquests en funció dels respectius càrrecs.
En el supòsit que la designació del representat municipal no sigui directe o
automàtica, d’acord amb la normativa interna de cada ens o entitat en qüestió, i
que per tant, precisi d’una elecció de caràcter intern de l’òrgan competent,
aquesta designació té el caràcter de proposta:
-

Nomenar representant de l’Ajuntament en els Consells Escolars dels
respectius centres escolars del municipi a la regidora Sra. M. Elena Xixons
Clotet, nomenar representants de l’Ajuntament en el Consell Escolar
Municipal: a la regidora, Sra. M. Elena Xixons Clotet; el Tinent d’Alcalde, Sr.
Josep Tristany Claret; el Tinent d’Alcalde, Sr. Joan Hernandez Moscoso i la
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Tinent d’Alcalde, Sra. Aida Molner Pejoan, pel Grup Municipal d’ERC; el
Regidor Sr. Francesc Villegas Martínez, pel Grup Municipal de CIU i el
Regidor, Sr. Jordi Casas Pons, pel Grup Municipal Socialista.
-

Nomenar representant de l’Ajuntament en la Fundació de la Residència de
la Tercera Edat Sant Jaume al Sr. Ferran Estruch Torrents, que la presidirà,
d’acord amb els seus Estatuts i a la regidora Sra. M. Elena Xixons Clotet.

-

Nomenar representant de l’Ajuntament en el Consell de Participació de la
Residència de la Tercera Edat Sant Jaume a la regidora Sra. M. Elena Xixons
Clotet, d’acord amb el que disposa el Decret 202/2009, de 22 de desembre,
dels òrgans de participació i coordinació del Sistema Català de Serveis
Socials.

-

Nomenar representant de l’Ajuntament en l’Associació del Fons d’Aimines
al Sr. Ferran Estruch Torrents, Alcalde-President, que la presidirà d’acord
amb els seus Estatuts.

-

Nomenar representant de l’Ajuntament en l’Assemblea Local de la Creu
Roja de Cardona a la regidora, Sra. M. Elena Xixons Clotet.

-

Nomenar representant de l’Ajuntament en la Comissió Local de Protecció
Civil i Comitè Local d’Emergència al Sr. Ferran Estruch Torrents, AlcaldePresident i a la Regidora delegada Sra. Maite Barrera Pons; el Regidor Sr.
Jordi Ruiz Santandreu, pel Grup Municipal de CIU i el Regidor Sr. Jordi
Casas Pons, pel Grup Municipal Socialista.

-

Nomenar representants de l’Ajuntament en l’Associació Xarxa de ciutats i
pobles cap a la sostenibilitat al Sr. Ferran Estruch Torrents, AlcaldePresident, i el Tinent d’alcalde Sr. Joan Hernandez Moscoso.

-

Nomenar representant de l’Ajuntament en el Consorci LOCALRET al Sr.
Ferran Estruch Torrents, qui podrà delegar en el Tinent d’Alcalde Sr. Joan
Hernandez Moscoso.

-

Nomenar representant de l’Ajuntament a la Xarxa de Turisme Industrial
de Catalunya-Associació de Municipis al Sr. Ferran Estruch Torrents,
Alcalde-President i com a suplent al tinent d’alcalde Sr. Josep Tristany
Claret.

Vuitè.- El Patronat de la Fundació Cardona Històrica, fundació privada
municipal, quedarà integrat, d’acord amb els Estatuts vigents, pels 11 regidors
del Consistori.”

21

Intervencions:
L'Alcalde explica que en el dictamen es recullen les diferents delegacions. I pel
que respecta a la Fundació Cardona Històrica en el moment en que entrin en
vigor els estatuts aprovats en el darrer Patronat s'establirà la corresponent
delegació. S'ha apostat per una línia de continuïsta, de manera que on hi pot
haver la representació de tot el consistori hi és, i on s'ha de nomenar un
representant es designa a un regidor de govern o bé a l'alcalde, segons
correspongui.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal del PSC demana si l'alcalde és
membre de la Comissió informativa permanent, en tan que el dictamen parla de
que està integrada per sis membres.
La secretària contesta que sí, que està integrada per ell, els tinents d'alcalde, i un
representant de cada un dels dos grups restants, amb els corresponents
substituts.
El portaveu del grup municipal del PSC diu que també agraeix que els plens
siguin cada dos mesos, en tant que sap que com a municipi de menys de 5.000
habitants podrien ser cada tres mesos, de manera que valora que els permetin
participar més activament en la política local.
El Sr. Estruch diu que, efectivament, poden ser cada tres mesos però que des de
l'equip de govern van considerar que era bo establir un règim de sessions de
plens ordinaris cada dos mesos, a part dels extraordinaris que es convoquin, per
tal de tractar totes les qüestions que puguin sorgir. Això a part dels òrgans de
participació que hi puguin haver i que també es donin canals de participació
adreçats a la ciutadania.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (7) i 3 abstencions del Grup Municipal de CIU (2) i del
Grup Municipal del PSC (1).
1.1.6.- Dictamen de l’Alcalde-President relatiu a l’establiment del
règim d’indemnitzacions a favor dels Grups Municipals.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
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“Atès que, en sessió del dia 13 de juny de 2015, va quedar constituïda la nova
Corporació Municipal, resultant de les eleccions locals del dia 24 de maig
anterior.
Atès el que disposen els articles: 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 50 i 162 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 13 i 23 i següents del Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre, reguladors del dret dels membres corporatius a
percebre retribucions i indemnitzacions per raó del càrrec, així com el Grups
Municipals.
Atès que és voluntat del Govern Municipal continuar assignant als Grup
Municipals una indemnització per les despeses ocasionades en el
desenvolupament de les seves funcions; i que es concreta en 30,00 € per regidor
més 40,00 € d’assignació per grup.
Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació Municipal,
l’adopció del següent
ACORD
Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, el règim d’indemnitzacions a
favor dels Grups Municipals, següent:
GM d’ERC - AC ..........................
GM de CIU .................................
GM de PSC-CP ..........................

40,00 € + 210,00 €
40,00 € + 90,00 €
40,00 € + 30,00 €

Resultant d’aplicar 30,00 € per regidor de cada grup municipal més la quantitat
de 40,00 € per grup polític municipal.”
Intervencions:
L'Alcalde explica que és el mateix que es porta aplicant durant anys i que és
proporcional a la representació. Aquestes indemnitzacions no suposen que els
grups municipals disposin de fons suficients per desenvolupar la seva tasca,
però és una petita assignació que és important de mantenir.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (7) i 3 abstencions del Grup Municipal de CIU (2) i del
Grup Municipal del PSC (1).
1.1.7.- Dictamen de l’Alcalde-President relatiu a les retribucions o
indemnitzacions dels membres de la Corporació.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Antecedents
En data 13 de juny de 2015 va quedar constituït el nou Ajuntament, resultant de
les eleccions locals convocades per RD 424/2011, de 29 de març, i celebrades el
dia 24 de maig de 2015.
En data 17 de juny de 2015, es va dictar el Decret 114/2015, resolent nomenar
els regidors delegats de l'alcaldia, amb atribució de les corresponents
responsabilitats; i per Decret 115/2015, de 17 de juny de 2015, es va resoldre
nomenar els tinents d'alcalde i la conseqüent formació de la Junta de Govern
Local.
Consideracions legals
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, ; l’article 162.1.b) 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 13 i següents del Decret 2568/1986, de 28
de novembre, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre
indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la
Corporació, en concepte d’assistències per a la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part.
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació,
l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Establir amb efectes del dia 13 de juny de 2015 el règim de dedicació
dels membres de la Corporació Municipal que tot seguit s'indiquen, fixant les
retribucions brutes, així com la dedicació; a l'empara i de conformitat amb els
articles 166 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril:
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-

Ferran Estruch i Torrents, Alcalde: 33.333,44 € brut anual i
dedicació exclusiva. Les retribucions es percebran en catorze pagues,
dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

-

Aida Molner i Pejoan, Segona Tinent d'Alcalde coordinadora
de l'Àrea d’Economia i Hisenda: 15.807,96 € brut anual i el 65% de
dedicació (amb compatibilitat en el 35% restant de dedicació a la seva
activitat professional). Les retribucions es percebran en catorze pagues,
dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants
corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

-

Maria Elena Xixons i Clotet, regidora de l'Àrea d'Atenció a les
Persones i Desenvolupament Local: 8.293,04 € brut anual i el
34,10 % de dedicació (amb compatibilitat en el 65,9 % restant de
dedicació a la seva activitat professional). Les retribucions es percebran
en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Segon.- Establir amb efectes del dia 13 de juny de 2015 data de constitució
d’aquest Ajuntament, a favor dels membres de la Corporació no inclosos en els
apartats anteriors, el règim d’assistències i indemnitzacions per assistència als
òrgans decisoris de l'Ajuntament:
•
•
•
•

Per assistència a Plens
Per assistència a Plens (portaveus)
Per assistència a Juntes de Govern Local
Per assistència a Juntes de Govern Local
(regidor/a convidat/a)

130 euros
150 euros
185 euros
135 euros

Tercer.- La retribució i indemnitzacions que es reconeixen en els acords
anteriors serà independent del dret que es reconeix als membres corporatius a
la percepció de dietes per raó del càrrec, així com indemnitzacions per les
despeses ocasionades en l’exercici del càrrec quan siguin efectives i amb la
justificació documental prèvia.
Quart.- Les retribucions i indemnitzacions que es fixen en els acords anteriors
s'equipararan al sistema de retribucions bàsiques establertes pel personal
funcionari, aplicant-se a partir del 1r de gener de cada any, de forma
automàtica, el que es prevegi en els Pressupostos Generals de l'Estat.
Cinquè.- Notificar els acords anteriors als regidors i regidores afectats.”
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Intervencions:
El Sr. Estruch diu que el que es fixa és el règim de retribucions i
indemnitzacions. En el seu cas, com a alcalde, tenia el 90% de dedicació i un
10% de compatibilitat a d'altres activitats laborals, que no ha exercit, i ara passa
a ser de dedicació exclusiva. És el mateix sou, però proporcional del 90 al 100%
de dedicació.
Les regidores Molner i Xixons continuen tenint dedicació parcial, i aprofita per
agrair-los tot el temps que dediquen a la seva feina a l'ajuntament, en tant que
hi inverteixen moltes més hores de les que tenen assignades.
I pel tema de les indemnitzacions es contemplen per assistència al Ple i la Junta
de Govern Local i, per tant, es percebran per l'assistència efectiva a aquests
òrgans de govern. D'aquesta manera, tant els membres de l'equip de govern com
els de l'oposició percebran aquestes indemnitzacions, tal i com marca la llei.
L'ajuntament, en el que respecta a sou dels electes i indemnitzacions, està a la
part baixa de la província.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del grup municipal del PSC planteja algunes
qüestions. La primera és que li consta que en l'anterior legislatura l'equip de
govern, per assignar-se els sous, va partir de la corresponent partida
pressupostària destinada a càrrecs electes i la va dividir entre sis regidors que
eren. En aquesta ocasió no s'ha fet el mateix i no s'ha dividit el total de la partida
prevista entre els set regidors. D'aquesta manera suposa que si haguessin tret
més regidors, la partida també hauria pujat més.
Després partint de que estem en uns sous moderats i de la part baixa la única
reflexió va adreçada al sou de l'alcalde, en tant que al portaveu socialista té
coneixement que serà conseller comarcal i que se li ha fet la proposta de ser el
president del Consell Comarcal. De manera que vol saber si aquesta dedicació
exclusiva baixarà o no quan assumeixi aquest nou càrrec, perquè també rebrà
un sou a part del que té.
I per acabar demana que donat que la forma de retribuir serà per assistències, es
sigui rigorós amb aquest fet, tant pel que fa al Ple com pel que respecta a les
Juntes de Govern Local, en tant que en aquest segon cas des de la oposició no es
podrà controlar.
L'alcalde contesta que el que fa a la partida global sí que és cert que en l'anterior
mandat es va establir el sistema que ha dit, però que no s'ha fet en aquest
mandat, i que seria difícil fer-ho en tant que es retribuiran les assistències. Per
tant, la partida s'haurà d'ajustar una mica a l'alça en tant que hi ha un regidor
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més a l'equip de govern que teòricament assistirà a les juntes de govern local i
als plens, en tant que no se li assigna cap sou.
Pel que respecta al seu sou com a alcalde, diu que els càrrecs electes només
poden cobrar un sou, i això encara més si tenim en compte que es parteix de la
dedicació exclusiva. L'alcalde només cobrarà un sou i no serà el president del
Consell Comarcal, per diferents motius que ara no toca explicar, de manera que
no tindrà una altra retribució. En aquest sentit desconeix si com a conseller
comarcal es cobra per assistència al ple de cada dos mesos. Es farà el que
estableixi la llei, però no és la seva prioritat i el que no farà és cobrar dos sous.
I pel que fa al rigor de les assistències, estarà controlat pel secretari-interventor,
que haurà de donar fe del que està passant i de qui ha assistit.
El Sr. Josep Serra, portaveu del Grup Municipal de CiU diu que per part del seu
grup els sembla correcte com està establert i no hi tenen cap objecció.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (7) i 3 abstencions del Grup Municipal de CIU (2) i del
Grup Municipal del PSC (1).
I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les tretze hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a
Secretària-Interventora accidental, per a la seva constància i efectes,
CERTIFICO.

