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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.:  11/2019

Caràcter: extraordinari  i urgent
Data: 03.07.2019
Horari: de  16.51 a 17.05 hores
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president 
Marina Berasastegui Canals
Maria Luz Caballero Gabás  
Montserrat Caelles Bertran
Josep Cuerba Domènech
Edgar Fernández Blázquez
Montserrat Flores Juanpere
Ángeles Débora García Cámara
Sandra Guaita Esteruelas
Ricardo López Vázquez  
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Daniel Marcos Cruz 
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Raúl Meléndez Marfil
Hipòlit Monseny Gavaldà   
Maria Teresa Pallarès Piqué
Mònica Pàmies Flores
Maria del Carmen Pozuelo Blanco
Carles Prats Alonso 
Daniel Recasens Salvador 
Daniel Rubio  Angosto
Òscar Subirats Torrebadell 
Dolors del Mar Vázquez Pérez 
Montserrat Vilella Cuadrada

Assisteixen també: 
Josep M. Sabaté Vidal, secretari en funcions
Baldomero Rovira López, interventor 
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Josep Alberich Forns, Cap de Servei de l'Assessoria Jurídica 

  

ORDRE DEL DIA

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.

2. Confirmació dels acords adoptats en la sessió plenària del dia 28 de juny de 2019.

3. Addició d'un segon supòsit de dedicació parcial en l'acord relatiu al règim retributiu i
de dedicació dels regidors. 
 
Desenvolupament de la sessió 

Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en el
seu cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del dia
assenyalats a l’acta amb ES PRODUEIX DEBAT O INTERVENCIÓ DE L'ALCALDE estan
contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la incorporació de la
signatura d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta
d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals quedaran incorporades
automàticament a l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de
l’esmentat document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2
de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú de les
administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim
jurídic del sector públic, article 4 i disposició addicional primera sobre fe pública i
ús de signatura electrònica de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura
electrònica, procedint-se a la preceptiva publicació a la web municipal.  

Seguidament es passen a tractar el temes següents: 

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria.

L'Alcalde exposa que arrel de la sessió que ha tingut lloc anteriorment i a fi de garantir el
normal funcionament de la Corporació resulta ineludible per raons de seguretat jurídica
refermar i prendre novament els acords relatius a l'organització municipal en aquest
plenari i per aquest motiu es demana la ratificació de la urgència. 

Sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la convocatòria s'aprova amb 15 vots a
favor, ( (JxR): Sres./Srs., Pellicer Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero i Monseny;
ERC: Sres./Srs.: Llauradó, Recasens, Flores, Prats, Berasastegui i Subirats, (A): Sr. Rubio i
Sra. Vázquez) 5 vots en contra ( (PSC-CP): Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos i
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Pozuelo) i 6 abstencions ((CS): García, López, Meléndez; (CUP): Sres.: Llorens, Fernández,
Pàmies).

2. Confirmació dels acords adoptats en la sessió plenària del dia 28 de juny de
2019.

"Atès que en el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el passat dia 28 de juny de
2019, en primer lloc, es donà compte de la constitució dels Grups municipals, amb la
determinació dels respectius portaveus i portaveus adjunts, i seguidament s'adoptaren
un seguit d'acords en matèria organitzativa que, de forma sintètica, determinaren la
periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local; l'establiment i
composició de les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes i la
periodicitat de les seves sessions; el règim retributiu i de dedicació dels regidors, així
com les assistències a percebre pels regidors; la plantilla del personal eventual; les
dotacions econòmiques als grups polítics municipals; i la delegació de competències del
Ple a favor de la Junta de Govern Local.

Vista la Sentència número 654/2019, de data 2 de juliol de 2019, dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el marc del recurs contenciós electoral
número 2/2019, que fa recomanable l'adopció d'un nou acord plenari que confirmi
en la seva integritat els acords prèviament adoptats en la sessió esmentada en el
paràgraf anterior.

Vist el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local.

En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Confirmar els acords adoptats pel Ple de la Corporació, en la sessió duta a
terme el passat dia 28 de juny de 2019, en els termes que seguidament es transcriuen,
que restaran en la seva integritat en els mateixos termes que s'adoptaren en la sessió
plenària esmentada:

1) ''M O C I Ó  D E  L ’ A L C A L D I A

De conformitat amb el que disposen els articles 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local i els articles 59 i 119 del Reglament Orgànic Municipal en relació
a la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació i de la Junta de Govern
Local, es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER: El Ple realitzarà sessió ordinària, una vegada al mes, el tercer divendres no festiu i la
Junta de Govern Local una vegada a la setmana, els divendres no festius, a excepció del dia
que es convoqui sessió plenària.
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SEGON: En el cas que els dies esmentats siguin festius o es trobin entre dies festius o no
laborables es faculta a l’Alcaldia per a posposar o avançar la realització de les sessions les
quals, igualment, tindran el caràcter d’ordinàries. 

D’altra banda, l’Alcalde, durant els períodes de vacances, podrà deixar de convocar sessió de
la Junta de Govern Local o del Ple de la Corporació, en aquest darrer cas, prèvia consulta a la
Junta de Portaveus i comunicació a la Junta de Govern Local.

Així mateix no es convocarà sessió plenària ordinària ni Junta de Govern Local quan no hi
hagi punts a tractar o quan la seva escassa entitat no aconselli la seva realització. 

TERCER: Correspon a l’Alcaldia determinar l’horari en que es portaran a terme les sessions.''

2) ''M O C I Ó  D E  L ’ A L C A L D I A

De conformitat amb el que preveuen els apartats c) i e) de l’article 20 i el 116 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i els articles 58 i 60 del text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 133 i següents del Reglament Orgànic
Municipal, es proposa l’adopció dels següents acords: 

PRIMER: Establir les següents comissions informatives com a òrgans complementaris de
l’Ajuntament de Reus:

� Comissió Informativa de Benestar Social i Ciutadania
� Comissió Informativa de Serveis de Territori i Urbanisme
� Comissió Informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals
� Comissió Informativa d'Activitats de la Persona

Correspondrà a la Comissió informativa de Benestar Social i Ciutadania conèixer d'aquells
assumptes que corresponguin a matèries pròpies de l'Àrea de Benestar social, i de l'Àrea de
salut i ciutadania.

Correspondrà a la Comissió informativa de Serveis de Territori i Urbanisme conèixer
d'aquells assumptes que corresponguin a matèries pròpies de l'Àrea d'Urbanisme i Mobilitat,
de l'Àrea de Desenvolupament Urbà, de l'Àrea d'Habitatge i de l'Àrea de Medi Ambient.

Correspondrà a la Comissió informativa de Serveis d'Hisenda i de Serveis Generals conèixer
d'aquells assumptes que corresponguin a matèries pròpies de l'Àrea de Recursos Humans, de
l'àrea de Seguretat i Convivència, de l'Àrea d'Economia i Coneixement, de l'Àrea d'Empresa i
Ocupació, de l'Àrea de Projecció de ciutat i de l'Àrea d'Hisenda. Així mateix, coneixerà de tots
aquells assumptes que no correspongui a cap de les altres Comissions informatives.
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Correspondrà a la Comissió informativa d'Activitats de la Persona conèixer d'aquells assump-
tes que corresponguin a matèries pròpies de l'Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Ge-
nerals, de l'Àrea de Cultura, de l'Àrea d'Esports i de l'Àrea d'Educació.

SEGON: La Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics assumirà les competències
que l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local, en
concordança amb l'article 212 RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, atribueix a la Comissió Especial de Comptes, constitu-
int-se a aquests efectes per a les esmentades funcions, com a Comissió Especial de Comptes.

TERCER: Determinar el nombre de membres de les esmentades comissions informatives que
correspon a cada grup polític municipal:

- 4 membres del GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER REUS – JUNTS x Cat (JxR)
- 2 membres del GRUP MUNICIPAL ERC (ERC)
- 2 membres del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
- 1 membre del GRUP MUNICIPAL ARA REUS (A)

QUART: Comunicar aquest acord als diferents grups polítics municipals, fent-los constar que
hauran de designar els seus representants i representants suplents, en cada Comissió,
notificant-ho a la Secretaria General d'aquesta Corporació dins del termini d'una setmana a
comptar des de l'adopció d'aquest acord, quedant facultat el senyor Alcalde per, mitjançant
Decret, procedir al seu nomenament, d'acord amb el que preveu el ROM.

CINQUÈ: Establir el règim de reunions de les distintes comissions informatives: dilluns alterns.

SISÈ: De conformitat amb l’article 137 del Reglament orgànic municipal, formaran part com
a membres de les Comissions Informatives tots/es els/les delegats/des de l’Alcaldia amb
responsabilitat en les Àrees corresponents.

SETÈ: En el desenvolupament de les seves tasques s’aplicarà a les Comissions Informatives i a
la Comissió Especial de Comptes el sistema de vot ponderat.''

3) ''M O C I Ó  D E  L ’ A L C A L D I A

Considerant que, de conformitat amb el que diuen els articles 75 apartats 1, 2, 3 i 4, 75 bis i
75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, 166 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
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Catalunya i 28 i següents del Reglament orgànic municipal, els membres de la Corporació
tenen dret a rebre la retribució que acordi el Ple quan exerceixin el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva o parcial, i quan no sigui així, a percebre assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació en la quantia i condicions que
acordi el Ple de la mateixa i, en tot cas, indemnitzacions per les despeses ocasionades en
exercici del seu càrrec, a la vegada que es limita el nombre de membres que poden exercir el
seu càrrec en règim de dedicació exclusiva.

Atès que, així mateix, l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que anualment els
pressupostos generals de l’Estat determinaran el límit màxim total que poden percebre els
membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències i estableix
aquest límit en funció del nombre d’habitants i de distints percentatges respecte al sou
establert per a un secretari d’Estat. 

Atès el que s’estableix el R.D. Llei 24/2018, de 21 de desembre pel qual s'aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic (article 18).  

Atès que pel decret de l’Alcaldia de data d'avui s’ha aprovat la nova organització municipal
establint, a més de les competències que exercirà directament l’Alcaldia, diverses Regidories
delegades d’Àrea mitjançant la delegació de competències pròpies de l’Alcalde.

Atès que pel decret de data d'avui s’han nomenat els regidors delegats de les Àrees
esmentades en el paràgraf anterior.

Vist l’organigrama polític aprovat, ES PROPOSA:

PRIMER: Fixar les retribucions dels càrrecs d’aquesta Corporació en el cas que exerceixin les
seves tasques en règim de dedicació exclusiva:

• Alcalde, un màxim de 69.800€ bruts anuals.
• Regidors delegats A, un màxim de 68.000 € bruts anuals.
• Regidors delegats B, un màxim de 62.000 € bruts anuals.

SEGON: Fixar les retribucions dels càrrecs d’aquesta Corporació en el cas que exerceixin en
règim de dedicació parcial: 

• Regidors delegats B, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 58.900 €
bruts anuals.

TERCER: Fixar les següents assistències als regidors de la Corporació per concurrència a les
sessions del òrgans col·legiats:

- 205 € per la presidència del Ple amb un màxim de 2.460 € anuals.
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- 600 € per assistència al Ple amb un màxim de 7.200 € anuals.

- L’Alcalde i els portaveus dels grups municipals percebran 340 € per assistència a la Junta de
Portaveus amb un màxim de 8.160 € anuals.

- Els membres de la Junta de Govern Local percebran 340 € per assistència a cada reunió del
citat òrgan amb un màxim de 8.160 € anuals.

- Els regidors percebran 150 € per assistència a cada Comissió Informativa i Consell
Sectorial, amb un màxim de 7.200 € anuals.

- Els regidors percebran 445 € per assistència a cada Comissió de Delegats, amb un màxim
de 16.020 € anuals.

Els membres de la Corporació afectats pel que diu l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, no percebran cap tipus d’assistència.

QUART: Les retribucions establertes en els apartats PRIMER i SEGON anteriors es modificaran
d’acord amb el que disposin al respecte els pressupostos generals de l’Estat o d’altre
normativa que sigui d’aplicació.''

4) ''M O C I Ó  D E  L ’ A L C A L D I A

Atès el que disposen els articles 12 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, 304 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 10
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals, en relació al personal eventual de confiança o assessorament especial.

Atès que pel decret de l’Alcaldia de data d’avui s'ha aprovat la nova organització municipal
establint, a més de les competències que exercirà directament l’Alcaldia, diverses Regidories
delegades d’Àrea mitjançant la delegació de competències pròpies de l’Alcalde.

Atès que pel decret de l’Alcaldia de data s’avui s'ha nomenat els regidors i regidores
delegades de les Àrees esmentades en el paràgraf anterior.

Atès que el nombre de grups polítics municipals es xifra en sis a la vegada que, de
conformitat amb l’article 56 del Reglament orgànic municipal, tenen la consideració d’òrgans
complementaris de caràcter obligatori.
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Atesa la conveniència que el govern municipal i també que els diferents grups polítics
municipals disposin de personal eventual de confiança o assessorament especial.

Per tot l'exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Establir la següent plantilla de llocs de treball de personal eventual de l’Ajuntament
de Reus en la modalitat de PERSONAL DE CONFIANÇA O ASSESSORAMENT ESPECIAL:

• 1 cap de Gabinet de l’Alcaldia, Grup A1 28 (amb un complement específic anual de
26.765,06 €, i una ED anual de 7.288,80€) retribució màxima anual total de 61.999,96 €,
que desenvoluparà funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a l’Al-
calde en totes funcions que li corresponen aquest com a president de la Corporació i mà-
xim responsable de l'organització política i administrativa municipal. 

• 1 cap de Comunicació Corporativa, Grup A1 28 (amb un complement específic anual de
16.765,14 €, i una ED anual de 7.288,80€) retribució màxima anual total de 52.000,04 €,
que desenvoluparà funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a
l’Alcalde en matèria de Comunicació corporativa i relacions amb els mitjans de
comunicació.

• 4 delegats de Serveis, Grup A1 28 (amb un complement específic anual de 16.765,14 €, i
una ED anual de 7.288,80€) retribució màxima anual total de 52.000,04 €, que
desenvoluparan funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a
l’Alcaldia en relació a determinats serveis reservats a la seva competència.

• 5 assessors d’Àrea, Grup A1 22 (amb un complement específic anual de 15.987,44 €, i una
ED anual de 4.859,28€) retribució màxima anual total de 44.000,06 €, que
desenvoluparan funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata a
regidors/es delegats/es en relació a determinades Àrees  

• 9 assessors dels Grups municipals, Grup C1 22 (amb un complement específic anual de
5.730,34 €, i una ED anual de 4.859,28€) retribució màxima anual total de 28.656,54 €,
que desenvoluparan funcions d’assessorament i tasques de col·laboració immediata als
grups polítics municipals.

SEGON: El nomenament i separació d’aquest personal serà lliure i correspondrà a l’alcalde
que determinarà el nivell retributiu i de dedicació. Pel que fa als assessors dels grups
municipals, el seu nomenament es farà a proposta dels respectius portaveus. Cessaran
automàticament, sense que sigui preceptiva l’observança de cap forma, en el moment o data
en què es produeixi el de l’autoritat a la qual presta la funció de confiança o
d’assessorament. Així mateix correspondrà a l’Alcaldia determinar les retribucions concretes
que correspondran a cadascun dels llocs de treball esmentats en l’apartat PRIMER. 
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Les funcions que realitzarà aquest personal dins de les establertes amb caràcter general en
aquest acord es podran concretar en el moment del seu nomenament.

TERCER: Modificar, si s’escau, amb tot allò que s’estableix en els apartats anteriors el catàleg
de llocs de treball de la Corporació de personal eventual de confiança o assessorament
especial. 

QUART: Les retribucions establertes per a aquest personal tindran les modificacions que
s’estableixin anualment pel personal de la Corporació d’acord amb la categoria i nivell
establerts.”

5) ''M O C I Ó  D E  L ’ A L C A L D I A

Vist que d’acord amb el que diu l’article 73. 3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el Ple de la
Corporació podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar
amb un component fix i un altre de variable, en funció del nombre de membres de cadascun
d’ells, dins dels límits que, en el seu cas, s’estableixin amb caràcter general per les lleis de
Pressupostos de l’Estat i sense que puguin 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 fixes de caràcter patrimonial.

Vistes les recomanacions fetes per l’Oficina Antifrau de Catalunya en escrit de 30 de maig de
2019, pel que fa a les aportacions als grups polítics municipals.

Vist l’informe provisional de control financer de l’exercici 2017 de l’òrgan interventor, de data
11 d’abril de 2019, en relació a les assignacions als grups polítics municipals.

En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

PRIMER: Fixar una dotació econòmica als Grups Polítics municipals xifrada en:

- Component fix: 10.500 € anuals per Grup.
- Component variable: 4.800 € anuals per cada regidor del Grup.

Els grups municipals hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació que els
corresponguin, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest ho
demani.

SEGON: Establir la següent regulació pel que fa a la justificació i control de les aportacions
als grups polítics municipals:
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- Els grups polítics municipals estan obligats ha disposar de CIF i dotar-se d’un núm. de
compte en una entitat financera per tal de rebre les aportacions que faci l’Ajuntament de
Reus.

- Els grups polítics municipals estan obligats a portar una comptabilitat que respecti els
principis de la LOFPP en matèria de rendició de comptes, entre els quals hem de destacar:

• La periodicitat dels comptes és anual.
• Han de disposar de balanç i compte de resultats.
• La comptabilitat anual ha d'anar acompanyada d'una memòria explicativa.

- Les aportacions als grups polítics municipals són de caràcter finalista, per a les despeses de
funcionament del grup municipal, i limitatives en quant a determinats usos, no poden
destinar-se a remunerar al personal al servei de la Corporació, ni a l'adquisició d'actius fixos
de caràcter patrimonial, com tampoc a retribuir sota cap concepte als regidors que
conformen el grup municipal.

- Les aportacions que els grups polítics de les entitats locals realitzin a favor de partits polítics
en aplicació de la LOFPP, han de ser de caràcter retributiu, que respongui a la prestació d'un
servei concret i determinat, a favor del grup polític de l'entitat local corresponen. 

- Els partits polítics que percebin aquestes dotacions amb caràcter retributiu han d'expedir
factures pels serveis prestats als grups polítics de les entitats locals, encara que aquest
supòsit es trobi entre els exempts d'acord amb l'art. 20.Un.28è de la Llei de l'IVA, en aplicació
de l’art. 3.1ª) del Reglament de Facturació (RD 1616/2012, de 30 de novembre). Junt amb la
factura es detallaran els serveis prestats al grup municipal, que han de respondre a
activitats, i serveis concrets.

- Per tot amb data 20 de febrer de l’exercici següent, els grups polítics municipals aportaran
al registre d’entrada, als efectes de la seva elevació al Ple i, si s’escau, a la subjecció del
control financer per part de l’òrgan interventor, la comptabilitat de l’exercici immediat
anterior. En cas que resulti un saldo no aplicat dels fons percebuts, junt amb la comptabilitat
es realitzarà un reintegrament de pagament a favor de la tresoreria municipal mitjançant
transferència bancària.

- El darrer exercici del mandat corporatiu, s’actuarà de la mateixa forma, essent el termini
per a la seva presentació els 20 dies posteriors a l’expiració del mandat corporatiu.''

6) ''MO C I Ó  D E  L ’ A L C A L D I A

Atès que l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
relaciona les competències que corresponen al Ple de la Corporació, i l'article 22.4 del mateix
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text normatiu determina, de les competències relacionades a l'esmentat article 22.2, aquelles
que poden ésser delegades en l’Alcalde o en la Junta de Govern Local.

Atès que, així mateix, l’article 131 del Reglament Orgànic Municipal també preveu que el Ple
pot delegar en l’alcalde/essa i en la Junta de Govern Local les competències delegables que li
són pròpies en els termes establerts per la legislació vigent i l’esmentat reglament.

Atès que es considera convenient la delegació de competències, per part del Ple de la
Corporació, en favor de la Junta de Govern Local.
Vist l'article 57 del text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que estableix que La delegació d'atribucions del Ple a
favor de la Junta de govern local requereix l'acord adoptat per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació.

Vist l'informe emès per la Secretaria General en relació a la proposta de delegació de
competències del Ple a la Junta de Govern local.

En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Delegar en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del
Ple de la Corporació (inclòs l’establiment i modificació de preus públics per la prestació de
serveis i realització d’activitats competència de l’Ajuntament) que expressament li atribueixen
la llei reguladora de bases de règim local, el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i les lleis sectorials.

SEGON: El Ple de la Corporació podrà avocar per a si mateix el coneixement dels assumptes
la resolució dels quals correspongui a la Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de
competències que s’estableix en la present resolució, en els termes previstos en l’article 10 de
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i en l'article 9 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

TERCER: La delegació de competències que s’estableix en la present resolució inclou la
potestat sancionadora, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers, inclosa la resolució dels recursos administratius.

QUART: En els acords que la Junta de Govern Local adopti en virtut de la delegació de
competències es farà constar aquesta circumstància i s’han de considerar dictats per l’òrgan
delegant.

CINQUÈ: L’efectivitat dels anteriors acords resta condicionada al que es preveu en el
Reglament Orgànic Municipal i en la legislació aplicable.''
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SEGON: Donar als acords anteriors la tramitació reglamentària.

TERCER: Tot l'esmentat, sens perjudici de l'acord que es pugui adoptar en relació a
l'addició d'un supòsit en règim de dedicació parcial en l'acord relatiu al règim retributiu i
de dedicació dels regidors.

EL SR. PELLICER EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

INTERVENCIÓ DE L'ALCALDE

NOVAMENT ES PRODUEIX DEBAT

Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb 18 vots a favor, ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero, Monseny; ERC: Sres./Srs.: Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A) Sr. Rubio i Sra. Vázquez; (CUP) Sres.:
Llorens, Fernández, Pàmies ) 5 vots en contra ( (PSC-CP) Sres./Srs., Andreu, Martínez,
Guaita, Marcos, Pozuelo) i 3 abstencions ( (CS) García, López,  Meléndez).

3. Addició d'un segon supòsit de dedicació parcial en l'acord relatiu al règim
retributiu i de dedicació dels regidors. 

"Atès que en el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el passat dia 28 de juny de
2019, en primer lloc, es donà compte de la constitució dels Grups municipals, amb la
determinació dels respectius portaveus i portaveus adjunts, i seguidament s'adoptaren
un seguit d'acords en matèria organitzativa que, de forma sintètica, determinaren la
periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local; l'establiment i
composició de les comissions informatives i de la Comissió Especial de Comptes i la
periodicitat de les seves sessions; el règim retributiu i de dedicació dels regidors, així
com les assistències a percebre pels regidors; la plantilla del personal eventual; les
dotacions econòmiques als grups polítics municipals, i la delegació de competències del
Ple a favor de la Junta de Govern Local.

Atès que la Sentència número 654/2019, de data 2 de juliol de 2019, dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el marc del recurs contenciós
electoral número 2/2019, ha fet recomanable l'adopció d'un nou acord plenari que
confirma en la seva integritat els acords prèviament adoptats en la sessió
esmentada en el paràgraf anterior.

Considerant, no obstant, que es fa necessari redefinir parcialment l'acord plenari
corresponent al règim retributiu i de dedicació dels regidors, en el sentit
d'addicionar un nou règim de dedicació parcial.
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Vist el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local.

En conseqüència es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Addicionar, en el segon punt de l'acord relatiu al règim retributiu i de dedicació
dels regidors, aprovat en la sessió plenària del dia 28 de juny de 2019 i confirmat en la
present sessió plenària, que fixa les retribucions dels càrrecs d’aquesta Corporació en el
cas que exerceixin les seves tasques en règim de dedicació parcial, un nou supòsit en
aquest règim, de tal manera que l'esmentat punt d'aquest acord restaria com es
transcriu a continuació: 

''SEGON: Fixar les retribucions dels càrrecs d’aquesta Corporació en el cas que
exerceixin en règim de dedicació parcial: 

Regidors delegats A, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 64.600 €
bruts anuals.

Regidors delegats B, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 58.900 €
bruts anuals.''

SEGON: Donar a l'acord anterior la tramitació reglamentària.

Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb 15 vots a favor, ((JxR): Sres./Srs., Pellicer,
Vilella, Pallarès, Caelles, Cuerba, Caballero. Monseny; ERC: Sres./Srs.: Llauradó,
Recasens, Flores, Prats, Berasastegui, Subirats, (A) Sr. Rubio i Sra. Vázquez ) 8 vots en
contra ((PSC-CP) Sres./Srs., Andreu, Martínez, Guaita, Marcos, Pozuelo; (CUP) Sres.:
Llorens, Fernández, Pàmies) i 3 abstencions ( (CS) García, López,  Meléndez).

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari en
funcions, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.

L’alcalde                                                       El secretari en funcions  
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