ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE JUNY DE
2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000010
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 28 de juny de 2019
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:40 h
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Robert Mundet Anglada, alcalde
Joan Casabó Fuguet, regidor (JxCAT)
Sílvia Martí Suñer, regidora (JxCAT)
Christian Cortés de la Fuente, regidor (JxCAT)
Núria Salvans Pérez, regidora (JxCAT)
Lourdes Martín Toro, regidora (JxCAT)
Joan Ignasi Gispert Lloveras, regidor (JxCAT)
Carla Matilla Rubirola, regidora (JxCAT)
Marià Montsuñer González, regidor (PSC)
Martí Vallès Prats, regidor (ERC)
Sílvia Soliguer Fernández, regidora (ERC)
Pau Presas Bertran, regidor (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola, regidora (ERC)
Josep Ferrer Serra, regidor (ERC)
Sílvia Simon Rabaseda, regidora (ERC)
Joan Cañigueral Casellas, regidor (ERC)
Helga Nuell Turon, regidora (ERC)
Joan Bataller Garriga, secretari accidental
Absents:
Ordre del dia
1.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE PLE
2.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀCTER
PERMANENT
3.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
4.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE GOVERN
5.- RATIFICACIÓ DELS DIFERENTS DECRETS D'ALCALDIA DE DELEGACIÓ
D'ATRIBUCIONS I NOMENAMENTS

6.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ÒRGANS
COL·LEGIATS
7.- CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
8.- DETERMINACIÓ DE RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ
9.- APROVAR EL NOMBRE I CARACTERÍSTIQUES DEL PERSONAL EVENTUAL
Desenvolupament de la sessió
Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària establert a l’article 90.1 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’alcalde declara oberta la sessió i dona
la benvinguda als nous regidors.
1.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril, per el qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i
Melilla (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el
nou Ajuntament, es fa necessari procedir d’acord amb la legislació vigent i amb l’article
38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals de 28
de novembre de 1986 aprovat per Reial Decret 2568/1986, a l’establiment de la
periodicitat de les sessions del Ple.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 46.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el Ple celebra sessions ordinàries, com a mínim,
cada dos mesos en els municipis d’una població entre 5.001 i fins a 20.000 habitants.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es celebrin l’últim
dijous de cada mes, a les vuit del vespre en la Sala de Plens de l’Ajuntament, o lloc
habilitat a l’efecte, exceptuant el mes d’agost.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries mensuals del Ple dins del mateix mes de la seva celebració, quan
el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional, quan això no
menyscabi la gestió dels assumptes municipals.
Tercer.- Comunicar el present acord a tots els Regidors afectats i als serveis municipals
pel seu coneixement i efectes.

L’alcalde explica la proposta. Sense intervencions.
VOTACIONS
Sí (17) disset:
Robert Mundet Anglada, alcalde
Joan Casabó Fuguet, regidor (JxCAT)
Sílvia Martí Suñer, regidora (JxCAT)
Christian Cortés de la Fuente, regidor (JxCAT)
Núria Salvans Pérez, regidora (JxCAT)
Lourdes Martín Toro, regidora (JxCAT)
Joan Ignasi Gispert Lloveras, regidor (JxCAT)
Carla Matilla Rubirola, regidora (JxCAT)
Marià Montsuñer González, regidor (PSC)
Martí Vallès Prats, regidor (ERC)
Sílvia Soliguer Fernández, regidora (ERC)
Pau Presas Bertran, regidor (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola, regidora (ERC)
Josep Ferrer Serra, regidor (ERC)
Sílvia Simon Rabaseda, regidora (ERC)
Joan Cañigueral Casellas, regidor (ERC)
Helga Nuell Turon, regidora (ERC)
No (0) zero
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA la proposta.
2.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE
CARÀCTER PERMANENT
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril, per el qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i
Melilla (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el
nou Ajuntament, es fa necessari procedir d’acord amb la legislació vigent i amb els
articles 123 a 126 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i article 100 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, a la creació i composició
de les Comissions informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb
l’objecte de dotar al mateix d’òrgans complementaris de caràcter assessor per fer efectiu
el dret que s’atorga a tots els grups municipals integrants de la Corporació.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 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, en concordança amb els articles 134 i següents del ROFiRJ aprovat per Reial
Decret 2568/1986 de 28 de novembre, correspon al Ple de la Corporació determinar el
nombre i la denominació d’aquestes Comissions Informatives d’estudi i dictamen, tant
quan neixen amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit

competencial de l’Ajuntament, com quan neixen amb caràcter temporal amb l’objecte de
tractar temes específics.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- Crear les Comissió Informatives de caràcter permanent següents:
1) Comissió informativa General de les propostes que s’inclouen en l’ordre del dia de
les sessions plenàries.
2) Comissió informativa Especial de Comptes.
3) Comissions informatives sectorials:
- Seguretat i Protecció Civil.
- Cultura, Entitats i Festes.
- Esports.
- Educació i Ensenyament.
- Sanitat, Serveis Socials i Ciutadania.
- Urbanisme, Mobilitat, Medi Ambient, Via Pública.
- Promoció Econòmica
- Comunicació i Participació.
- Hisenda i Organització municipal.
- Joventut.
Segon.- De conformitat amb l’art. 125.b) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, per el que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, La Comissió Informativa General estarà integrada per la
totalitat dels membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació
existent entre els grups polítics de la Corporació.
Tercer.- La Comissió Informativa Especial de Comptes estarà integrada exclusivament
per membres de la Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre
els grups polítics de la Corporació. Es podrà nomenar d’igual manera un suplent per a
cada titular, i estaran integrades pels membres següents:
President: L’alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals:
Tots els regidors de la corporació.
Secretari: El Secretari de l’Ajuntament.
Quart.- Les comissions sectorials estaran integrades exclusivament per membres de la
Corporació i el seu vot s’acomodarà a la representació existent entre els grups polítics
de la Corporació. Es convocaran com a mínim una vegada a l’any. El nomenament dels
seus membres s’efectuarà per Decret d’Alcaldia i estaran integrades pels membres
següents:
President: L’alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals:
2 representants del grup municipal JxCAT

2 representants del grup municipal ERC
1 representant del PSC
Secretari: El Secretari de l’Ajuntament o funcionari de l’àrea en que delegui.
Cinquè.- Incoar expedient de modificació del Reglament Orgànic Municipal, aprovat el
25 de maig de 2017, a efectes d’adequació de l’article 72.2.
Sisè.- Disposar que les reunions de la Comissió Informativa General es duguin a terme
la setmana anterior a la celebració del Ple.
Setè.- Comunicar el present acord als diferents grups polítics municipals fent-los constar
que hauran de designar els seus representants en cada comissió notificant-lo al
Secretari dins del termini d’una setmana a comptar des de l’adopció del present acord,
quedant facultat el senyor alcalde per, mitjançant Decret, procedir al seu nomenament.

L’alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès.
VOTACIONS
Sí (9) nou:
Robert Mundet Anglada, alcalde
Joan Casabó Fuguet, regidor (JxCAT)
Sílvia Martí Suñer, regidora (JxCAT)
Christian Cortés de la Fuente, regidor (JxCAT)
Núria Salvans Pérez, regidora (JxCAT)
Lourdes Martín Toro, regidora (JxCAT)
Joan Ignasi Gispert Lloveras, regidor (JxCAT)
Carla Matilla Rubirola, regidora (JxCAT)
Marià Montsuñer González, regidor (PSC)
No (8) vuit:
Martí Vallès Prats, regidor (ERC)
Sílvia Soliguer Fernández, regidora (ERC)
Pau Presas Bertran, regidor (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola, regidora (ERC)
Josep Ferrer Serra, regidor (ERC)
Sílvia Simon Rabaseda, regidora (ERC)
Joan Cañigueral Casellas, regidor (ERC)
Helga Nuell Turon, regidora (ERC)
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA la proposta.
3.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril, per el qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i
Melilla (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el

nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització
municipal i, en particular a la constitució de la Junta de Govern Local, en exercici de la
potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim local, reconeix a aquesta Entitat.
Atès que, de conformitat amb el que disposen els articles 20.1 b) i 23 de l’esmentada
Llei en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local i demés
legislació complementària.
Atès que, de conformitat amb les atribucions que confereix a l’Alcaldia l’article 23 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, article 54 del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i article 52 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i Règim jurídic de les
Corporacions Locals.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter
resolutori.
Segon.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat
setmanal, cada dilluns, a les 19:20 hores, a les dependències d’aquest Ajuntament,
prèvia convocatòria a l’efecte, realitzada per aquesta Alcaldia.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde per a posposar o avançar la convocatòria de les
sessions de la Junta de Govern Local dins de la mateixa setmana de la seva celebració,
quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional, quan això no
menyscabi la gestió dels assumptes municipals.
Quart.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats i als diferents serveis
municipals pel seu coneixement i efectes.

L’alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès.
VOTACIONS
Sí (9) nou:
Robert Mundet Anglada, alcalde
Joan Casabó Fuguet, regidor (JxCAT)
Sílvia Martí Suñer, regidora (JxCAT)
Christian Cortés de la Fuente, regidor (JxCAT)
Núria Salvans Pérez, regidora (JxCAT)
Lourdes Martín Toro, regidora (JxCAT)

Joan Ignasi Gispert Lloveras, regidor (JxCAT)
Carla Matilla Rubirola, regidora (JxCAT)
Marià Montsuñer González, regidor (PSC)
No (0) zero
Abs. (8) vuit:
Martí Vallès Prats, regidor (ERC)
Sílvia Soliguer Fernández, regidora (ERC)
Pau Presas Bertran, regidor (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola, regidora (ERC)
Josep Ferrer Serra, regidor (ERC)
Sílvia Simon Rabaseda, regidora (ERC)
Joan Cañigueral Casellas, regidor (ERC)
Helga Nuell Turon, regidora (ERC)
Per tant, S’APROVA la proposta.

4.- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE GOVERN
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril, per el qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i
Melilla (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el
nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització
municipal i, en particular a la constitució de la Junta de Govern Local, en exercici de la
potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim local, reconeix a aquesta Entitat.
Atès que, de conformitat amb el que disposen els articles 20.1 b) i 23 de l’esmentada
Llei en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local i demés
legislació complementària.
Atès que, de conformitat amb les atribucions que confereix a l’Alcaldia l’article 23 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, article 54 del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i article 52 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i Règim jurídic de les
Corporacions Locals.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- Constituir el Consell de Govern, òrgan col·legiat municipal.
L’objectiu és el d’informar, coordinar l’acció de Govern de les diferents regidories,
analitzar els assumptes de caràcter urgent i, alhora, trobar un espai de comunicació i
debat entre les diferents àrees de la corporació municipal.

Segon.- El Consell de Govern estarà integrat per tots els regidors i regidores amb
delegacions genèriques i especials de l’Alcaldia i serà presidit per l’alcalde, a fi d’assolir
la màxima eficàcia amb l’acció de Govern i en l’administració municipal.
Per raó dels assumptes a tractar el President podrà demanar al personal funcionari o
laboral de l’Ajuntament, com també al personal extern contractat, que assisteixin a les
reunions del Consell de Govern.
Tercer.- El Consell de Govern celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat
setmanal, cada dilluns, a les 19:00 hores, a les dependències d’aquest Ajuntament,
prèvia convocatòria a l’efecte, realitzada per aquesta Alcaldia.
Quart.- Per la validesa de les sessions es requereix l’assistència de la meitat més un
dels membres.
Per la resta d’aspectes seran d’aplicació les normes sobre òrgans col·legiats
contingudes en la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats i als diferents serveis
municipals pel seu coneixement i efectes.

L’alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès.
VOTACIONS
Sí (9) nou:
Robert Mundet Anglada, alcalde
Joan Casabó Fuguet, regidor (JxCAT)
Sílvia Martí Suñer, regidora (JxCAT)
Christian Cortés de la Fuente, regidor (JxCAT)
Núria Salvans Pérez, regidora (JxCAT)
Lourdes Martín Toro, regidora (JxCAT)
Joan Ignasi Gispert Lloveras, regidor (JxCAT)
Carla Matilla Rubirola, regidora (JxCAT)
Marià Montsuñer González, regidor (PSC)
No (0) zero
Abs. (8) vuit:
Martí Vallès Prats, regidor (ERC)
Sílvia Soliguer Fernández, regidora (ERC)
Pau Presas Bertran, regidor (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola, regidora (ERC)
Josep Ferrer Serra, regidor (ERC)
Sílvia Simon Rabaseda, regidora (ERC)
Joan Cañigueral Casellas, regidor (ERC)
Helga Nuell Turon, regidora (ERC)

Per tant, S’APROVA la proposta.

5.- RATIFICACIÓ DELS DIFERENTS DECRETS D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ
D’ATRIBUCIONS I NOMENAMENTS
- Decret numero 1290 de 21 de juny de 2019, de nomenament dels membres de la
Junta de Govern Local.
ANTECEDENTS DE FET
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril, per el qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i
Melilla (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el
nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització
municipal i en particular a la designació dels membres de la Junta de Govern Local.
FONAMENTS DE DRET
Atès que, conformitat amb les atribucions que confereix a l’Alcaldia l’article 23 de la Llei
7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, article 54 del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d’abril pel qual
s’aproven les disposicions legals vigents en matèria de règim local i article 52 del Reial
Decret 2568/86 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
funcionament i Règim jurídic de les Corporacions Locals.
Per tot això aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que em confereix la legislació
anteriorment mencionada
RESOLC:
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local als regidors següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Joan Casabó Fuguet
Sílvia Martí Suñer
Christian Cortés de la Fuente
Marià Montsuñer González
Joan Ignasi Gispert Lloveras

Segon.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats i als diferents serveis
municipals pel seu coneixement i efectes.
Es dóna compte de la Resolució d’Alcaldia següent: Decret numero 1291, de data de 21
de juny de 2019, de delegació d’àrees als regidors.

- Decret 1291, de 21 de juny de 2019, de delegació d’àrees als regidors.
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril, per el qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i
Melilla (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el
nou Ajuntament, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació
municipal aquesta Alcaldia considera necessari en ús de les facultats que li confereixen
els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local
i altre legislació concordant procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de
competències de caràcter especial a favor de diferents regidors.
Atès que en conformitat amb la legislació a què s’ha fet referència anteriorment aquesta
Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins
del supòsit previst per l’article 9 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic de les administracions publiques, en els quals es regulen les competències que
no poden ser objecte de delegació.
Per tot això aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
RESOLC:
Primer.- Efectuar a favor dels següents regidors que a continuació es relacionen una
delegació específica d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves
respectives àrees d’actuacions:
REGIDORS
Robert Mundet i Anglada
Joan Casabó Fuguet
Sílvia Martí Suñer
Christian Cortés de la Fuente
Núria Salvans Pérez
Lourdes Martin Toro
Joan Ignasi Gispert Lloveras
Carla Matilla Rubirola
Marià Montsuñer González

AREA
Medi Ambient, Via pública i Veïnats
Cultura i Promoció econòmica
Ensenyament, Educació i Entitats culturals
Urbanisme
Serveis Socials, Salut i Ciutadania
Esports (equipaments i entitats esportives)
Hisenda i Organització municipal
Joventut, Festes, Entitats i Comunicació
Governació

Segon.- La delegació a favor dels esmentats regidors a la que anteriorment s’ha fet
referència comportarà tan la facultat de direcció de l’àrea corresponent com la seva
gestió, fins i tot la signatura de quants documents de tràmit o definitius, incloses les
propostes de resolució que siguin necessàries per l’execució de l’esmentada delegació.

Tercer.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar en els termes i dins dels límits
de la present delegació no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars a un
altre òrgan o regidor.
Les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia
com a titular de la competència originaria a la qual s‘haurà de mantenir informada de
l’exercici de la delegació, sent per tant aquestes, executives i presumptament legítimes.
Quart.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre tindran efecte des del dia següent a la data
de notificació del present decret als regidors afectats i tindran caràcter indefinit sense
perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.
Cinquè.- Notificar la present resolució als regidors afectats per la mateixa, entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita si dintre del termini de les vint-iquatre hores següents no manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
Sisè.- Donar compte al Ple de la present resolució en la sessió extraordinària que es
convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i publicar el seu text en el Butlletí
Oficial de la Província en compliment del que disposa l’article 44.2 del text legal
anteriorment esmentat.
Es dóna compte de la Resolució d’Alcaldia següent: Decret numero 1292 de data de 21
de juny de 2019, d’atribucions de la Junta de Govern Local.
- Decret numero 1292 de 21 de juny de 2019, d’atribucions de la Junta de Govern
Local.
ANTECEDENTS DE FET
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril, per el qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i
Melilla (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el
nou Ajuntament, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que confereix a
l’Ajuntament l’article 23.2.b) de la llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de
règim local, i altra legislació concordant, procedir a l’establiment de la nova organització
municipal.
FONAMENTS DE DRET
Que, de conformitat amb el que disposa l’article 23 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local en concordança amb l’article 54 del Decret

Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local i resta de legislació complementària.
RESOLC:
Primer.- Atribuir a la Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, la
delegació les competències següents:
En matèria de contractació:
- Aprovar els expedients de contractació i concessió de qualsevol naturalesa i
d’atorgament de concessions de tota classe, relacionats amb l’assumpte quan la
seva quantia excedeixi del límit de 5.000€, sense IVA, sempre que el seu import no
superi el 10% dels ingressos o dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol
cas la quantia de sis milions d’euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys sempre que l’import acumulat de totes les
anualitats no superi ni el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Aquesta delegació de facultats en matèria de contractació porta inherent de conformitat
amb el que disposa l’article 274.2 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la facultat
d’aprovar el projecte, el Plec de clàusules Administratives, el plec de prescripcions
tècniques, l’expedient de contractació i la despesa, la facultat d’adjudicar el contracte i
formalitzar-lo i totes les altres facultats que la legislació vigent li atribueixi a l’òrgan de
contractació relativa a la interpretació dels contractes, modificació del seu contingut,
pròrroga dels seus terminis, revisió de preus, recepcions provisionals i definitives,
cancel·lacions de fiances o garanties i resolucions dels contractes.
Respecte dels contractes d’obres, també abastarà la referent a l’aprovació dels estudis
de seguretat i salut, la conformitat als plans de seguretat i salut i els nomenaments de
director tècnic de les obres i coordinador en matèria de seguretat i salut, excepte que
per això sigui necessari adjudicar un contracte de serveis que per la seva quantia hagi
de ser aprovat per un altre òrgan.
En matèria d’urbanisme:
- Atorgar, denegar, modificar o prorrogar les llicències d’obres majors.
- Acordar la demolició d’obres i instal·lacions.
- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
- L’aprovació de memòries valorades quan sigui competent per raó de la seva
contractació i objecte i estiguin previstos en el pressupost.
- L’aprovació dels instruments de desenvolupament del planejament general no
expressament atribuïts al Ple. Així com dels instruments de gestió urbanística i dels
projectes d’urbanització complementaris així com les seves modificacions.
- En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió
urbanística que desenvolupi o executi el planejament general, la competència del
qual no es trobi atribuïda al Ple de la Corporació.
- La concessió de llicències o autoritzacions d’obertura d’establiments industrials,
comercials i de qualsevol altra mena.

- Les llicències de primera ocupació.
- Llicències de segregacions, agrupacions i parcel·lacions que no provinguin d’un
expedient de reparcel·lació.
- Declaracions d’innecessarietat.
En matèria de personal:
- L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovada pel Ple de la corporació i les seves modificacions.
- L’aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementaries
que no siguin fixes i periòdiques.
- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació.
En matèria d’hisenda:
- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa i el reconeixement d’obligacions
quan la seva quantia excedeixi el límit de 5.000€. Ordenar pagaments i retre
comptes, tot això d’acord amb el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
- La prèvia aprovació de les bases particulars reguladores de les convocatòries de les
subvencions, quan aquestes requereixin concurrència pública, així com aquelles la
quantia de les quals excedeix el límit de 1.000,00€.
- Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, quan
el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els
3.000.000,00€.
- Adquirir béns i drets quan el seu valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris
del pressupost i a 3.000.000,00€.
- L’aprovació de factures i certificacions d’obra i serveis, dins els límits de la seva
competència.
- L’aprovació dels padrons fiscals i l’aprovació de liquidacions, així com les seves
baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
- Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’Alcaldia, la sol·licitud de
subvencions d’organismes, institucions i entitats, públiques o privades i acceptar les
que no siguin competència del Ple.
- Les altres atribucions i l’exercici de totes aquelles competències municipals que no
estiguin atribuïdes a cap òrgan municipal expressament per la Llei.
En matèria de relacions entre administracions i entre administracions i subjectes
de dret privat:
- Aprovar encàrrecs de gestió, delegacions de competències a favor d’un altre
organisme públic, convenis administratius i interadministratius i tots aquells altres
acords que no suposin una alteració de la titularitat de la competència, amb
independència de la seva quantia.
Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local,
en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser
delegades en cap altre òrgan.
Tercer.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposen els articles 43 i 44
del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, tindran efectes des del dia
següent a l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí

Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat
d’advocació per l’Alcalde.
Quart.- D’aquest decret es donarà compte a la Junta de Govern Local i al Ple de la
Corporació en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al que
preveu l’article 38 del Reglament d’Organització, funcionament i Règim jurídic de les
entitats locals.
Es dóna compte de la Resolució d’Alcaldia següent: Decret numero 1293, de data de 21
de juny de 2019, de nomenament dels Tinents d’Alcalde.
- Decret numero 1293, de 21 de juny de 2019, de nomenament dels Tinents
d’Alcalde.
ANTECEDENTS DE FET
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril, per el qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i
Melilla (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el
nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització
municipal i en particular a la designació dels Tinents d’Alcalde.
FONAMENTS DE DRET
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local en concordança amb l’article 55 del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, la designació dels tinents d’alcalde és competència
d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament mitjançant Decret d’entre
els membres de la Junta de Govern Local.
Que, de conformitat amb l’art. 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per
el que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, els tinents alcaldes han de ser nomenats d’entre els membres de la
Junta de Govern Local.
Per tot això aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que em confereix la legislació
anteriorment mencionada
RESOLC:
Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes des del dia
d’avui, als regidors que a continuació es relacionen, el primer dels quals substituirà a
aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència o malaltia.
Primer Tinent d’Alcalde: Joan Casabó Fuguet
Segon Tinent d’Alcalde: Sílvia Martí Suñer
Tercer Tinent d’Alcalde: Christian Cortés de la Fuente
Quart Tinent d’Alcalde: Marià Montsuñer González
Cinquè Tinent d’Alcalde: Joan Ignasi Gispert Lloveras

Segon.- Aquesta Alcaldia quan tingui que absentar-se del terme municipal, establirà,
mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent d’Alcalde que hagi
d’assumir les seves competències.
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda
pel Primer Tinent d’Alcalde i, en el seu defecte, per qualsevol dels altres Tinents
d’Alcalde establerts, que es trobin presents, els quals hauran de donar compte d’això a
la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde
Accidental més d’un d’ells.
Tercer.- Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcalde afectats, fent-los constar que
hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions
com Alcalde Accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les
delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne d’altres
de noves.
Quart.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió
extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament
d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

L’alcalde explica la proposta. Intervenen el regidor Martí Vallès i la regidora Sílvia
Martí.
EL PLE EN RESTA ASSABENTAT

6.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ÒRGANS
COL·LEGIATS
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril, per el qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i
Melilla (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el
nou Ajuntament, es fa necessari procedir en compliment de l’article 38 del Reglament
d’organització, funcionament i règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2.568/86 de 28 de novembre al nomenament dels representants de la Corporació
als òrgans col·legiats.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- Organisme Autònom. Residència Geriàtrica Sant Josep
- Consell General:
President: Alcalde de l’Ajuntament.
Vicepresident 1r: Sra. Núria Salvans Pérez, regidora Serveis Socials.
Vicepresident 2n: Sr. Marià Montsuñer González (PSC).
Vocals: els designa el Ple, en aplicació dels següents criteris:
a) Dos regidors/es del grup municipal JxCAT:
- Sra. Carla Matilla Rubirola
- Sra. Sílvia Martí Suñer
b) Dos regidors/es del grup municipal ERC:

- Sr. Martí Vallès Prats
- Sra. Sílvia Soliguer Fernández
c) Dos representants elegits entre les entitats de la vila a proposta
de la presidència:
- Sra. Mari Serrano Ramos
- Sr. Carles Casanova Martí
Incoar expedient de modificació dels Estatuts de la Residència Geriàtrica Sant Josep
per adequació de l’article 9.
Segon.- Societat municipal Gestió de Serveis Cassà SL
- Junta General: Formada per tots els regidors i regidores de l’Ajuntament.
Secretari: Sr. Joan Ignasi Gispert (JxCAT).
- Administrador únic: Alcalde de l’Ajuntament.
Tercer.- Representació municipal a Consorcis i Fundacions
- Consorci de les Gavarres: Sr. Marià Montsuñer González (PSC).
- Consorci de les Vies verdes de Girona: Sr. Robert Mundet Anglada (JxCAT).
- Consorci RETECORK “Xarxa europea de territoris surers”: Sra. Núria Salvans
Pérez (JxCAT).
- Consorci del Transport Públic de l'àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat
(ATMG): Sr. Christian Cortés i de la Fuente (JxCAT).
- Fundació privada de l’Institut Català del Suro: Sra. Núria Salvans Pérez (JxCAT).
Quart.- Nomenar representant a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF), al Sr. Marià
Montsuñer González (PSC).
Cinquè.- Representació municipal a Consells Sectorials:
-

Consell Escolar Municipal
President: L’alcalde, Sr. Robert Mundet Anglada
Vocals:
- Sra. Sílvia Martí Suñer (JxCAT)
- Sra. Lourdes Martín Toro (JxCAT)
- Sr. Martí Vallès Prats (ERC)
- Sra. Sílvia Simon Rabaseda (ERC)
- Sr. Marià Montsuñer González (PSC)

-

Consell Escolar Llar d’infants municipal
President: L’alcalde, Sr. Robert Mundet Anglada
Vocals:
- Sra. Sílvia Martí Suñer (JxCAT)
- Sra. Lourdes Martín Toro (JxCAT)
- Sr. Martí Vallès Prats (ERC)
- Sra. Sílvia Simon Rabaseda (ERC)
- Sr. Marià Montsuñer González (PSC)
Consells Escolars Centres Educatius: CEIP Puig d’Arques, IES Cassà de la
Selva, CEIP Aldric i La Salle.
President: L’alcalde, Sr. Robert Mundet Anglada

Vocals:
- Sra. Sílvia Martí Suñer (JxCAT)
- Sra. Lourdes Martín Toro (JxCAT)
- Sr. Martí Vallès Prats (ERC)
- Sr. Josep Ferrer Serra (ERC)
- Sr. Marià Montsuñer González (PSC)
-

Consell Municipal de Sanitat
President: L’alcalde, Sr. Robert Mundet Anglada
Vocals:
- Sra. Núria Salvans Pérez (JxCAT)
- Sr. Joan Casabó Fuguet (JxCAT)
- Sr. Martí Vallès Prats (ERC)
- Sr. Joan Cañigueral Casellas (ERC)
- Sr. Marià Montsuñer González (PSC)
Consell Municipal d’Entitats
President: L’alcalde, Sr. Robert Mundet Anglada
Vicepresidenta subcomissió entitats esportives: Sra. Lourdes Martín Toro
(JxCAT).
Vicepresidenta subcomissió entitats culturals: Sra. Sílvia Martí Suñer (JxCAT).
Vocals: tots els regidors de la corporació.

-

Consell Municipal de Serveis Socials
President: L’alcalde, Sr. Robert Mundet Anglada
Vocals:
- Sra. Núria Salvans Pérez (JxCAT)
- Sra. Sílvia Martí Suñer (JxCAT)
- Sr. Martí Vallès Prats (ERC)
- Sra. Sílvia Soliguer Fernández (ERC)
- Sr. Marià Montsuñer González (PSC)

-

Consell de Promoció Econòmica
President: L’alcalde, Sr. Robert Mundet Anglada
Vocals:
- Sr. Joan Casabó Fuguet (JxCAT)
- Sr. Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)
- Sr. Pau Presas Bertran (ERC)
- Sra. Helga Nuell Turon (ERC)
- Sr. Marià Montsuñer González (PSC)

-

Consell Custodia del Territori
President: L’alcalde, Sr. Robert Mundet Anglada
Vocals:
- Sr. Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)
- Sra. Carla Matilla Rubirola (JxCAT)
- Sr. Martí Vallès Prats (ERC)
- Sr. Joan Cañigueral Casellas (ERC)
- Sr. Marià Montsuñer González (PSC)

-

Consell elecció Jutge/ssa de Pau titular i substitut/a
President: Sr. Joan Casabó Fuguet (JxCAT)
Vocals:
- Sr. Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT)
- Sr. Pau Presas Bertran (ERC)
- Sr. Marià Montsuñer González (PSC)
- Sr. Enric Bagué Vilà
- Sr. Carles Casanova Martí

-

Comissió d’Empadronament
President: L’alcalde, Sr. Robert Mundet Anglada
Vocals:
- Sr. Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxCAT)
- Sra. Carla Matilla Rubirola (JxCAT)
- Sr. Martí Vallès Prats (ERC)
- Sra. Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
- Sr. Marià Montsuñer González (PSC)

-

Taula d’Habitatge
President: L’alcalde, Sr. Robert Mundet Anglada
Vocals:
- Sra. Núria Salvans Pérez (JxCAT)
- Sr. Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)
- Sr. Martí Vallès Prats (ERC)
- Sra. Meritxell Rabionet Frigola (ERC)
- Sr. Marià Montsuñer González (PSC)

-

Taula de Participació
President: L’alcalde, Sr. Robert Mundet Anglada
Vocals:
- Sr. Joan Casabó Fuguet (JxCAT)
- Sra. Carla Matilla Rubirola (JxCAT)
- Sr. Martí Vallès Prats (ERC)
- Sra. Sílvia Soliguer Fernández (ERC)
- Sr. Marià Montsuñer González (PSC)

-

Taula d’Igualtat
President: L’alcalde, Sr. Robert Mundet Anglada
Vocals:
- Sra. Núria Salvans Pérez (JxCAT)
- Sra. Sílvia Martí Suñer (JxCAT)
- Sr. Martí Vallès Prats (ERC)
- Sra. Sílvia Soliguer Fernández (ERC)
- Sr. Marià Montsuñer González (PSC)

Sisè.- Representació municipal a la Junta de Seguretat:
President: L’alcalde, Sr. Robert Mundet Anglada
Vicepresident: Sr. Marià Montsuñer González (PSC)
Vocals:
- Sr. Joan Casabó Fuguet (JxCAT)

- Sr. Christian Cortés de la Fuente (JxCAT)
- Sr. Martí Vallès Prats (ERC)
- Sr. Pau Presas Bertran (ERC)
Setè.- Comunicar aquest acord als regidors afectats i a les entitats pel seu coneixement
i efectes, entenent-se acceptat el nomenament si dintre del termini de 24 hores següents
no manifesten de manera expressa res en contra.
L’alcalde explica la proposta. Intervé el regidor Martí Vallès.
VOTACIONS
Sí (9) nou:
Robert Mundet Anglada, alcalde
Joan Casabó Fuguet, regidor (JxCAT)
Sílvia Martí Suñer, regidora (JxCAT)
Christian Cortés de la Fuente, regidor (JxCAT)
Núria Salvans Pérez, regidora (JxCAT)
Lourdes Martín Toro, regidora (JxCAT)
Joan Ignasi Gispert Lloveras, regidor (JxCAT)
Carla Matilla Rubirola, regidora (JxCAT)
Marià Montsuñer González, regidor (PSC)
No (8) vuit:
Martí Vallès Prats, regidor (ERC)
Sílvia Soliguer Fernández, regidora (ERC)
Pau Presas Bertran, regidor (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola, regidora (ERC)
Josep Ferrer Serra, regidor (ERC)
Sílvia Simon Rabaseda, regidora (ERC)
Joan Cañigueral Casellas, regidor (ERC)
Helga Nuell Turon, regidora (ERC)
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA la proposta.

7.- CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
Atès que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local determina que a efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les
Corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i
obligacions que s’estableixin.
Vist el que disposen els articles 50 i 51 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.
Atesa la voluntat dels components de cada llista electoral que han obtingut representació
corporativa per constituir-se en grup municipal i designar un portaveu.
Per tot això, S’ACORDA:

Primer.- Declarar constituïts els següents grups municipals amb designació del
portaveu corresponent:
Grup Municipal
Junts X Cassà (JxCAT – JUNTS)
Esquerra Republicana – Acord Municipal (ERC – AM)
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés (PSC-CP)

Portaveu
Sr. Robert Mundet i Anglada
Sr. Martí Vallès i Prats
Sr. Marià Montsuñer González

L’alcalde explica la proposta. Sense intervencions.
VOTACIONS
Sí (17) disset:
Robert Mundet Anglada, alcalde
Joan Casabó Fuguet, regidor (JxCAT)
Sílvia Martí Suñer, regidora (JxCAT)
Christian Cortés de la Fuente, regidor (JxCAT)
Núria Salvans Pérez, regidora (JxCAT)
Lourdes Martín Toro, regidora (JxCAT)
Joan Ignasi Gispert Lloveras, regidor (JxCAT)
Carla Matilla Rubirola, regidora (JxCAT)
Marià Montsuñer González, regidor (PSC)
Martí Vallès Prats, regidor (ERC)
Sílvia Soliguer Fernández, regidora (ERC)
Pau Presas Bertran, regidor (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola, regidora (ERC)
Josep Ferrer Serra, regidor (ERC)
Sílvia Simon Rabaseda, regidora (ERC)
Joan Cañigueral Casellas, regidor (ERC)
Helga Nuell Turon, regidora (ERC)
No (0) zero
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA la proposta.
8.- DETERMINACIÓ DE RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ
a) Aprovació de la dedicació exclusiva i retribució de l’Alcalde de
l’Ajuntament de Cassà de la Selva
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril, per el qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i
Melilla (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el
nou Ajuntament, i establert el nou cartipàs municipal, resulta necessari vist la dedicació
i gestió que assumeixen els regidors i Alcalde procedir a l’establiment del règim de
retribucions i assistències.

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 bis de la Llei 7/85 de 2 d’abril de
bases de règim local, segons la redacció donada per la Llei 27/2013 de 27 de desembre
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i considerant el que disposa
l’article 22 de la LRBRL i el límit màxim total que poden percebre els membres de les
Corporacions Locals per tots els conceptes retribuïts i assistències, exclosos els triennis
als que en el seu cas, tenen dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació
de serveis especials, d’acord amb un escalat de població municipal.
Vist que el límit correspon fixar-lo als Pressupostos generals de l’Estat atenent entre
d’altres criteris a la naturalesa de la corporació local i a la seva població.
Atès el topall que fixa el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, per el qual
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic
Vist que com a referència per a determinar el límit de població del municipi cal recorre a
les xifres oficials de població que s’aproven amb caràcter anual, que per aquest any
2019 superen les deu mil persones.
Vist que per a l’anualitat 2018 es tracta de les contingudes en el Reial Decret 1458/2018,
de 14 de desembre, per el que es declaren oficials les xifres de població resultants de
la revisió del Padró municipal referides a l’1 de gener de 2018
Atès que la xifra oficial de població del municipi de Cassà de la Selva a data de 1 de
gener de 2018 d’acord amb el Decret ressenyat és 10.359 habitants.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- Determinar la dedicació exclusiva per a les funcions d’Alcalde, amb efectes del
dia 15 de juny de 2019 al senyor Robert Mundet i Anglada, Alcalde de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva, i fixar la retribució de l’Alcalde en el tram comprès entre 10.001 i
20.000 habitants en la quantia de QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000€) bruts
anuals en relació amb el topall que fixa el Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre,
per el qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector
públic en relació amb el tram de població que determina la Llei 7/1985 de la LBRL i el
Decret 1007/2014 de 5 de desembre, distribuïda en 14 pagues.
Segon.- Determinar una dedicació parcial del cinquanta per cent (50%) de les regidories
corresponents, per import de DEU MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (10.350€)
bruts anuals cadascuna, als/les següents regidors/es:
1) Regidoria de Joventut, Festes, Entitats i Comunicació a càrrec de la regidora
Carla Matilla Rubirola.
2) Regidoria d’Ensenyament, Educació i Entitats Culturals a càrrec de la regidora
Sílvia Martí Suñer.
3) Regidoria de Governació a càrrec del regidor Marià Montsuñer González.
Tercer.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 100.9200.10000 del pressupost
general de la corporació.

Quart.- Procedir a la seva publicació al BOP.
b) Assistències als òrgans de govern dels regidors i regidores
Atès que la Llei de bases de Règim Local, article 75, en concordança amb l’article 166
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la a Llei
municipal i de règim local de Catalunya i amb els articles 13.5 i 13.6 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per Decret
2568/1986 de 28 de novembre els membres de les Corporacions tenen el dret de
percebre assistències per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals formen part, en la quantia establerta pel Ple de l’Ajuntament.
Primer.- Aprovar el següent règim d’assistències als òrgans col·legiats:
Ple
Junta de Govern Local
Consell de Govern Local
Comissió Informativa
Comissió Informativa sectorial
Junta de portaveus

310.-€
285.-€
285.-€
310.-€
310.-€
30.-€

Segon.- Aprovar el següent topall màxims de caràcter mensuals a les assistències
efectives als òrgans de govern:
Ple, Comissió Informativa i Comissió 310.-€/mensuals
Informativa Sectorial
Junta de Govern Local i Consell de Govern 570.-€/mensuals
Local
Junta de Portaveus
30.-€/mensuals
Tercer.- El o els regidors amb dedicació exclusiva no percebran cap indemnització per
assistir a cap dels òrgans citats anteriorment.
L’alcalde explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès i Marià Montsuñer.
VOTACIONS
Sí (9) nou:
Robert Mundet Anglada, alcalde
Joan Casabó Fuguet, regidor (JxCAT)
Sílvia Martí Suñer, regidora (JxCAT)
Christian Cortés de la Fuente, regidor (JxCAT)
Núria Salvans Pérez, regidora (JxCAT)
Lourdes Martín Toro, regidora (JxCAT)
Joan Ignasi Gispert Lloveras, regidor (JxCAT)
Carla Matilla Rubirola, regidora (JxCAT)
Marià Montsuñer González, regidor (PSC)
No (8) vuit:
Martí Vallès Prats, regidor (ERC)

Sílvia Soliguer Fernández, regidora (ERC)
Pau Presas Bertran, regidor (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola, regidora (ERC)
Josep Ferrer Serra, regidor (ERC)
Sílvia Simon Rabaseda, regidora (ERC)
Joan Cañigueral Casellas, regidor (ERC)
Helga Nuell Turon, regidora (ERC)
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA la proposta.
9.- APROVAR EL NOMBRE I CARACTERÍSTIQUES DEL PERSONAL EVENTUAL
Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019,
d’1 d’abril, per el qual es convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i
Melilla (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) el passat dia 26 maig de 2019, i constituït el
nou Ajuntament, es fa necessari procedir, en conformitat amb el que disposa l’article
104 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, a la
determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual, pel seu
posterior nomenament mitjançant Decret d’Alcaldia d’aquest Ajuntament.
Vist que l’article 104 bis de la LRBRL estableix un seguit de límits al nombre de llocs de
treball de personal eventual de les entitats locals. Si bé de conformitat amb el que
disposa la Disposició Transitòria 10ª, d’acord amb la disposició final sisena de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
Vist que correspon al ple de la corporació fixar el nombre, característiques i retribucions
del personal eventual al inici del seu mandat. Aquestes determinacions només es podran
modificar en motiu de l’aprovació dels pressupostos anuals.
De conformitat amb el que disposa l’article 12.3 de l’EBEP, i apartat 2 de l’article 104 de
la LRBRL el nomenament i cessament d’aquest personal és lliure i correspon a l’Alcalde
o al President de l’entitat local corresponent. Cessaran automàticament en tot cas quan
es produeixi el cessament o expiri el mandat de l’autoritat a la que presten la seva funció
de confiança o assessorament.
Vist els límits per la seva dotació per municipis de població entre 10.001 i 20.000
habitants.
Atès que s’assigna un nombre màxim que no podrà excedir de 2.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer.- Determinar el nombre i característiques del personal eventual d’aquest
Ajuntament en el termes següents:
Número
Denominació
Dedicació

1
Assessor de l’equip de govern
A temps complert

Retribució

25.000€ bruts/anuals ( a partir de l’1 de
juliol de 2019)

Segon.- La dedicació plena de l’esmentat personal implicarà a més del compliment de
la jornada laboral ordinària de la resta de personal municipal, la incompatibilitat per a tot
tipus d’activitats públiques o privades, per compte pròpia o aliena, de caràcter retribuït
en el municipi, havent d’estar a disposició de la Corporació en qualsevol moment en què
sigui requerit per això.
Tercer.- És preceptiva la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Cassà de la Selva.
Quart.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 100 9200 11000 del Pressupost
General de la corporació.
L’alcalde explica la proposta. Intervenen els regidors Martí Vallès i Marià Montsuñer.
VOTACIONS
Sí (9) nou:
Robert Mundet Anglada, alcalde
Joan Casabó Fuguet, regidor (JxCAT)
Sílvia Martí Suñer, regidora (JxCAT)
Christian Cortés de la Fuente, regidor (JxCAT)
Núria Salvans Pérez, regidora (JxCAT)
Lourdes Martín Toro, regidora (JxCAT)
Joan Ignasi Gispert Lloveras, regidor (JxCAT)
Carla Matilla Rubirola, regidora (JxCAT)
Marià Montsuñer González, regidor (PSC)
No (8) vuit:
Martí Vallès Prats, regidor (ERC)
Sílvia Soliguer Fernández, regidora (ERC)
Pau Presas Bertran, regidor (ERC)
Meritxell Rabionet Frigola, regidora (ERC)
Josep Ferrer Serra, regidor (ERC)
Sílvia Simon Rabaseda, regidora (ERC)
Joan Cañigueral Casellas, regidor (ERC)
Helga Nuell Turon, regidora (ERC)
Abs. (0) zero
Per tant, S’APROVA la proposta.
El regidor Martí Vallès pren la paraula per demanar a l’alcalde la inclusió d’un punt de
Precs i preguntes. Respon l’alcalde.
Sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari
accidental, estenc aquesta acta.
Signat i datat electrònicament,

