Ajuntament d'Alcanar

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2019/7

Ple

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Extraordinària urgent

Data

28 / de juny / 2019

Durada

Des de les 9:35 fins a les 11:10 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

JOAN ROIG CASTELL (ERC-AM)

Secretari

LUIS MARTIN MONTULL

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

JORDI BORT JUAN (ERC-AM)

SÍ

MARIBEL RAMON ABELLA (ERC-AM)

SÍ

MERCÈ FISCHER CID (ERC-AM)

SÍ

MERITXELL ULLDEMOLINS SUBIRATS (ERC-AM)

SÍ

IVETTE FIBLA COLOMA (ERC-AM)

SÍ

JORDI MONFORT CALLARISA (ERC-AM)

SÍ

JORDI CERVERA SOROLLA (ERC-AM)

SÍ

XAVIER QUERALT QUERALT (CUP)

SÍ

ERICA BEL QUERALT (CUP)

SÍ
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ACTA DEL PLE

JOAN ROIG CASTELL (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura: 29/07/2019
HASH: ce873ca9ebaa17e4369fd39c7a75dcda

Motiu: «Celebrar el Ple preceptiu per organitzar el
funcionament de la Corporació durant la legislatura 2019-23»

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

Tipus de
convocatòria
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LUIS MARTIN MONTULL (1 de 2)
EL SECRETARI
Data Signatura: 29/07/2019
HASH: fb5ec2e0c055b7e56a91a29a56042fef

ACTA

Ajuntament d'Alcanar
IVAN ROMEU HIERRO (Junts)

SÍ

NEUS SANCHO SANZ (PSC-CP)

SÍ

ANTONI CASTRO RUIZ (Desperta’t)

SÍ

Diu l’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), que abans de passar a la part resolutiva,
voldria dir unes paraules que pensa que són necessàries, per expressar la solidaritat
de l’ajuntament –i considera que tots els regidors i regidores hi estaran d’acord-, amb
els municipis afectats per l’incendi que des de dimecres tarda afecta la Ribera d’Ebre.

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ORDRE DEL DIA
A) PART RESOLUTIVA
L’alcalde diu que que fins ara havien fet un sistema ponderat de votacions, on el
portaveu del grup municipal, fos quin fos el nombre de regidors i regidores d’aquest
grup, votava en nom de la resta de regidors del seu grup. Tanmateix, a partir d’ara es
farà de manera diferent; és a dir, dirà “vots a favor” o “vots en contra” i tots els regidors
hauran d’aixecar el braç, segons el seu sentit del vot, i recorda que això és la primera
vegada que es fa aquí.
2

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

Aprofita també per fer un agraïment al cos públic de Bombers de la Generalitat que es
troba liderant els treballs d’extinció d’aquest foc de grans dimensions, així com també
a tota la resta d’equips d’emergència i al voluntariat que estan ajudant en aquesta
tasca difícil i també, al mateix temps, perillosa. Igualment, durant els propers dies és
possible que visquin uns dels dies més calorosos de l’any, amb les temperatures més
elevades, per la qual cosa demana que s’evitin riscos innecessaris que puguin causar
nous incendis. I des d’aquí demana també a la ciutadania que eviti les incursions a la
muntanya i a les zones de bosc.
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Expressa tota la solidaritat del Consistori amb els veïns i veïnes afectats dels municipis
de la Torre de l’Espanyol, Vinebre, la Palma d’Ebre, Flix, Maials i també, a última hora,
d’un incendi que va haver a la Fatarella, que sortosament ja està extingit.

ACTA DEL PLE

El foc ja havia cremat ahir més de 6.500 hectàrees, hi ha 41 persones evacuades, i és
una situació gravíssima fruit, com en la majoria de casos, de l’acció irresponsable de
les persones, la qual cosa els ha de fer reflexionar.

Ajuntament d'Alcanar

1.- RATIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
S’aprova per UNANIMITAT la declaració de la urgència per a la celebració de la sessió.
2.- DACIÓ DE COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
Per Secretaria es dóna compte dels grups municipals constituïts.
El Secretari General diu que per ordre de registre d’entrada esmenta els grups
municipals que hi ha constituïts:

INDEPENDENTS

DE

-GRUP MUNICIPAL PSC-CP. Portaveu: Neus Sancho Sanz.
-GRUP MUNICIPAL JUNTS PER ALCANAR, LES CASES I ALCANAR-PLATJA.
Portaveu: Ivan Romeu Hierro.
-GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD
MUNICIPAL (ERC-AM). Format per Joan Roig Castell, Ivette Fibla Coloma, Jordi Bort
Juan, Maribel Ramon Abella, Jordi Monfort Callarisa, Mercè Fischer Cid, Jordi
Cervera Sorolla i Meritxell Ulldemolins Subirats.

ACTA DEL PLE

-GRUP MUNICIPAL DESPERTA’T (D’t)-FEDERACIÓ
CATALUNYA (FIC). Portaveu: Antonio Castro Ruiz.

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

-GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR ALCANAR I LES
CASES-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT). Portaveu: Xavier Queralt
Queralt; Portaveu suplent: Erica Bel Queralt.

Portaveu: Jordi Monfort Callarisa; Portaveu suplent: Maribel Ramon Abella.

Explica l’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), que aquest decret d’alcaldia s’ha
emès per raó del principi d’autoorganització, amb la finalitat de fer més eficaç la
gestió dels assumptes municipals, i hi ha una sèrie de delegació de competències en
la junta de govern local, que són pròpies de l’alcaldia, fetes precisament amb aquest
objectiu, el contingut de les quals consta en la resolució emesa:
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia següent:
“DECRET D'ALCALDIA NÚM. 624/2019
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació
municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
3
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3.- DACIÓ DE COMPTE DE LES DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES EN LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL (DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2019-0624)

Ajuntament d'Alcanar
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió
dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions a la
junta de govern local.
De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta
Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions pròpies en la junta de govern
local, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això,
llevat de les matèries indelegables previstes al mateix article 21.3 esmentat.
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,
RESOLC:

- Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar
despeses dins del límit de la seva competència.
- Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada
moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.
- Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple,
aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de
provisió de llocs de treball

ACTA DEL PLE

- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

PRIMER. EFECTUAR, a favor de la junta de govern local, una delegació genèrica
d’atribucions en les matèries següents:

- Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les
ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda
a altres òrgans.
- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.
- Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a
la Junta de Govern Local.
- Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los complir.
- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en matèria de disciplina urbanística,
incloent-se dins de la delegació les competències de l’Alcaldia corresponents a la
4
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- Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la
dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

Ajuntament d'Alcanar
protecció de la legalitat urbanística per a la restauració de la realitat física alterada i
de l’ordre jurídic vulnerat, i les corresponents als expedients sancionadors que se’n
poguessin derivar.
- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en relació al règim sancionador
previst a la Llei 20/2009, de 4/12/2009, de prevenció i control ambiental de les
activitats.

- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import sigui igual o
superior als 40.000 € (IVA exclòs) en els contractes d’obres i als 15.000 € (IVA exclòs)
en la resta de contractes, tant administratius com privats, i no superin el 10 % dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, incloses les
de caràcter plurianual, quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, sempre que
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
- L’autorització i la disposició de despeses, això com el reconeixement d’obligacions,
quan la Junta de Govern Local sigui l’òrgan competent de contractació per delegació.

ACTA DEL PLE

- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en matèria d’adopció d’ordres
d’execució per incompliment dels deures legals d’ús i conservació a què es refereix
l’article 197 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010,
de 3/8/2010, així com les derivades relatives als mitjans d’execució forçosa en cas
d’incompliment d’aquelles ordres, i en concret, l’adopció d’actes que suposin la
imposició de multes coercitives o l’inici de l’execució subsidiària.

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

- Les competències que corresponen a l’Alcaldia en relació al règim sancionador
previst a la Llei 11/2009, de 6/7/2009, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives.

- L’aprovació de llistats i padrons cobratoris.
- Acordar la devolució d’ingressos i fiances, avals i garanties.
- En matèria de subvencions i altres ingressos rebuts per l’Ajuntament: sol•licitar
subvencions a altres organismes administratius o entitats privades, i posterior
tramitació, sempre que la convocatòria no exigeixi que la sol•licitud s’hagi d’acordar
pel Ple de l’Ajuntament.
- L’autorització de guals i contraguals permanents.
- L’aprovació de projectes d’obra i de serveis quan la Junta de Govern Local sigui
l’òrgan competent de contractació per delegació.
5
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- La resolució de tots els expedients de subvencions, l’aprovació de les
corresponents bases i convocatòries, així com la resolució, si s’escau, dels
expedients de reintegrament.

Ajuntament d'Alcanar
- L’adquisició de béns i drets per quantia igual o superior als 15.000 € quan el seu
valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €.
- L’alienació de béns patrimonials de quantia igual o superior a 15.000 € quan el seu
valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €,
sempre que, en cas de béns immobles, estigui prevista en el pressupost, i en cas de
béns mobles, no es tracti de béns declarats de valor històric o artístic l’alienació dels
quals no es trobi prevista en el pressupost.

QUART. PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de
la data de la Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
El Ple es dona per assabentat.
4.- DACIÓ DE COMPTE DELS NOMENAMENTS DE TINENTS I TINENTES
D'ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (DECRET
D'ALCALDIA NÚM. 2019-0625)

ACTA DEL PLE

TERCER. DONAR COMPTE d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que
s’efectuï.

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

SEGON. NOTIFICAR aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta
Resolució, quant a les delegacions específiques, resta condicionada a l’acceptació
per l’òrgan delegat. Si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació
de l’acord, l’òrgan delegat no fa cap manifestació expressa davant de l’òrgan
delegant, la delegació s’entén acceptada.

“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 625/2019
Una vegada constituïda la nova Corporació, en sessió pública realitzada el
proppassat 15 de juny de 2019, com a resultat de les eleccions municipals celebrades
el dia 26 de maig de 2019, en virtut de la potestat d’autoorganització, cal constituir la
Junta de Govern Local com a òrgan necessari de l’Ajuntament i efectuar la designació
i nomenament dels membres que han d’integrar la Junta de Govern Local i dels
tinents i tinentes d’alcalde.
Segons el que determinen els articles 20.1.b), 23.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), 48.1.b) i 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 (TRLMRLC), 35.2.d) i 112 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 (ROF), i 26 i 30 del Reglament orgànic municipal (ROM), que
6
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Per l’alcaldia es dona compte del següent decret d’Alcaldia, relatiu als nomenaments
dels tinents i tinentes d’alcaldia, i dels membres de la Junta de Govern Local:

Ajuntament d'Alcanar
estableixen la necessarietat que la Junta de Govern Local en l’organització municipal
estigui integrada per l’alcalde i un nombre de regidors i regidores no superior al terç
del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per aquell, tot donant
compte al Ple.
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.a), 21.2 i 23.3 de l’LRBRL,
48.1.a) i 53.2 del TRLMRLC, 35.2.b) i 46 del ROF, i 32 i 33 del ROM, que estableixen
que els tinents i les tinentes d’alcalde són un òrgan necessari de l’Ajuntament, per
garantir la continuïtat de les competències de l’Alcaldia, i que són nomenats per
aquesta Alcaldia d’entre els membres de la Junta de Govern Local.

PRIMER. CONSTITUIR la Junta de Govern Local com a òrgan municipal de govern,
col•legiat, de caràcter resolutori i presidida per aquesta Alcaldia.
SEGON. NOMENAR membres de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament
els regidors i regidores següents:
-Sr. JORDI BORT JUAN
-Sra. MARIBEL RAMON ABELLA
-Sra. MERCÈ FISCHER CID
-Sr. JORDI CERVERA SOROLLA
TERCER. NOMENAR tinents i tinentes d’alcalde d’aquest Ajuntament, per als
supòsits de substitució legal de l’Alcaldia, als regidors i regidores següents:
- Sra. JORDI BORT JUAN (1r tinent d’alcalde)
- Sra. MARIBEL RAMON ABELLA (2a tinenta d’alcalde)
- Sra. MERCÈ FISCHER CID (3a tinenta d’alcalde)
- Sra. MERITXELL ULLDEMOLINS SUBIRATS (4a tinent d’alcalde)
QUART. La Junta de Govern Local realitzarà la seva sessió constitutiva el proper
dimecres, 3 de juliol a les 13.30 hores.
CINQUÈ. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la sessió
extraordinària d’aquest, prevista en l’article 38 del ROF.
SISÈ. PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici
7
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RESOLC:

ACTA DEL PLE

Per tot això, i en ús de les atribucions que em són pròpies,

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

L’article 99 del TRLMRLC estableix que la junta de govern local, per a exercir les
seves competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat
determinada pel ple de la corporació, i sessions extraordinàries quan el president ho
decideix, a qui li correspon, mitjançant decret, fixar el dia i hora en què ha de
celebrar-se sessió ordinària (art. 112.3 del ROF).

Ajuntament d'Alcanar
de la seva efectivitat a partir de l’endemà de la signatura.
SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució als regidors i regidores nomenats.
El Ple es dona per assabentat.

L’alcalde, Joan Roig Castell, demana a la intervinent que s’ajusti als punts i a la seva
temàtica. En tot cas la reflexió feta és bona i acceptable, tot i que demana que la
propera vegada la faci al punt corresponent.
Pel que fa referència al puntualització que feia sobre les tinències d’alcaldia i sobre
els membres de la junta de govern, és bàsicament un tema de disponibilitat horària i
d’eficiència; alhora, també pot veure que el primer tinent d’alcalde és Jordi Bort Juan,
però la resta de tinències d’alcaldia corresponen a les tres dones del seu Equip de
Govern, per la qual cosa pensa que la paritat està més que demostrada i la voluntat
de l’Equip de Govern, en aquestes polítiques d’igualtat, també està més que
demostrada, tot i que li agraeix l’observació.

ACTA DEL PLE

I respecte de la intervenció que ha fet anteriorment l’alcalde, sobre el que està patint
la gent de la Ribera d’Ebre, creu també que més enllà de reflexionar i posar la
responsabilitat sobre la ciutadania, a qui tocaria reflexionar és a les institucions. Han
de reflexionar sobre tota la feina prèvia de prevenció, la qual no s’ha fet; és a dir, la
tasca de prevenció pel que fa a la cura dels boscos i de l’entorn.

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

Seguidament demana la paraula la regidora de la CUP, Erica Bel Queralt, per
manifestar el seu desacord en el fet que les dues màximes figures de representació
d’aquest ajuntament, estiguin formades per dos homes. Hi ha una regidoria de
Polítiques d’Igualtat, tot i que veu com que aquestes dues màximes figures són dos
homes; i més enllà de crear una regidoria de Polítiques d’Igualtat, cal fer també una
acció política envers la igualtat.

Per l’Alcaldia-Presidència es dona compte de les delegacions per matèries a favor
dels regidors i regidores (Decret d'Alcaldia núm. 626/2019, que consta del següent
contingut:
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 626/2019
Una vegada constituïda la nova Corporació, en sessió pública realitzada el
proppassat 15 de juny de 2019, com a resultat de les eleccions municipals celebrades
el dia 26 de maig de 2019, en virtut de la potestat d’autoorganització, amb la finalitat
de donar-li una major eficàcia en la gestió dels assumptes municipals, cal delegar
determinades matèries als regidors i regidores municipals.
Vist el que disposen els articles 43 i 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
8
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5.- DACIÓ DE COMPTE DE LES DELEGACIONS PER MATÈRIES A FAVOR DELS
REGIDORS I REGIDORES (DECRET D'ALCALDIA NÚM. 2019-0626)

Ajuntament d'Alcanar
de les entitats.
De conformitat amb allò establert a l’article 43.4 del ROF, l’alcalde pot delegar les
competències atribuïdes legalment als regidors i regidores de l’ajuntament, per a la
direcció i gestió d’assumptes determinats en diferents àrees. L’article 56 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, determina que l’acord de delegació ha de determinar els
assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions
concretes del seu exercici.
Per tot l’exposat, i en ús de les atribucions que em són pròpies,
RESOLC:

Cap de personal
Regidoria de Cultura
Regidoria de la Banda Municipal de Música
Resta de funcions reservades a l’alcaldia
YVETTE FIBLA COLOMA
Regidoria d’Urbanisme, Patrimoni i Ordenació del territori
Regidoria de Recursos Humans
Regidoria de Brigada Municipal d’Obres i Serveis
Regidoria de Les Cases

ACTA DEL PLE

JOAN ROIG CASTELL

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

PRIMER. EFECTUAR les delegacions següents per matèries a favor dels regidors i
regidores següents, reservant-se aquesta Alcaldia les que es concreten a continuació:

Regidoria de Governació i Seguretat. Cap de la Policia Local.
Regidoria d’Esports
Regidoria de Medi Ambient i Medi Natural
Regidoria d’Alcanar-Platja
MARIBEL RAMON ABELLA
Regidoria d’Afers Socials i Famílies
Regidoria d’Educació (+EMMA i EMAP)
Regidoria de Polítiques d’Igualtat
JORDI MONFORT CALLARISA
Regidoria d’Economia i Hisenda
9
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JORDI BORT JUAN

Ajuntament d'Alcanar
Regidoria d’Empresa, Comerç i Turisme
Regidoria d’Agricultura, Pesca i Entorn Rural
Regidoria de Comunicació i Transparència
MERCÈ FISCHER CID
Regidoria de Salut
Regidoria de Festes
JORDI CERVERA SOROLLA
Regidoria de la Gent Gran
Regidoria de Tradicions

SEGON. La delegació de matèries a favor dels regidors i regidores esmentats
comportarà únicament les facultats de direcció i gestió de l’àrea corresponent i
d’elaboració de propostes de resolució, però no inclou les facultats resolutòries que
continuaran essent de l’Alcaldia, de la Junta de Govern Local o del Ple segons la
distribució legal de competències i les delegacions efectuades per aquesta Alcaldia a
la Junta de Govern Local.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució als regidors i regidores delegats.
QUART. PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici
de la seva efectivitat a partir de l’endemà de la signatura.

ACTA DEL PLE

Regidoria de Participació Ciutadana
Regidoria de Joventut

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

MERITXELL ULLDEMOLINS SUBIRATS

El Ple es dona per assabentat.
Demana seguidament la paraula el portaveu de la CUP, Xavier Queralt Queralt, en
relació amb la nova regidoria de Tradicions, perquè tenia dubtes sobre la seva
actuació, ja que era una regidoria que no existia anteriorment. Pensa que tenen clars
els objectius, però pensa que no estaria de més explicar els objectius de les dues
regidories creades de les Cases i Alcanar-Platja, sobre el seu contingut i objectius.
Intervé l’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), per dir que ja ho va comentar en el
passat ple d’investidura, ja que aquí hi ha tres nuclis urbans amb realitats diferents, i
amb incidències diàries, problemàtiques i inquietuds diferents; per la qual cosa
pensen que s’ha de tractar de manera diferenciada, tot i que evidentment formen part
del mateix terme municipal amb unes úniques estratègies de govern.
10
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CINQUÈ. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la sessió
extraordinària d’aquest prevista a l’article 38 de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre.

Ajuntament d'Alcanar
Per aquesta raó van optar per la creació d’aquestes dues regidories, a fi de millorar
els nexes d’unió i els canals de comunicació d’aquestes dos nuclis urbans, de manera
que la comunicació fos més fluïda entre l’Equip de Govern i els veïns que hi
resideixen.
De tota manera, apunta que ja aniran detallant durant els propers mesos el
funcionament, la metodologia i les línies d’actuació de les regidories que assumiran
Ivette Fibla i Jordi Monfort. Tanmateix, si hi ha alguna aportació de la resta de grups
municipals en aquestes àrees, tots saben que tenen les portes obertes i que l’Equip
de Govern sempre està disposat a rebre tot tipus de propostes que vinguin de la resta
de grups municipals en totes les regidories, i no únicament en aquestes.

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 (8 ERC-AM i 1 PSC-CP)
En contra: 2 (CUP-AMUNT)
Abstencions: 2 (1 JUNTS i 1 Desperta’t)

L’Alcaldia-Presidència cedeix el torn de paraula al portaveu d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i regidor d’Hisenda, Jordi Monfort Callarisa, el qual agraeix
primerament la confiança que se li ha fet per part de l’alcalde, i de la resta de regidors
i regidores de l’Equip de Govern, per continuar desenvolupant la tasca de portaveu
del grup durant aquest proper mandat. Igualment, aprofita per donar la benvinguda
als nous regidors i regidores que s’incorporen al plenari, als quals desitja sort i
encerts; i fa extensiu aquest mateix desig a la resta de companys i companyes del
ple.

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS
DELS CÀRRECS ELECTES

Cal establir el règim de dedicació dels càrrecs electes d’aquesta Corporació, així com
de la retribució que comporta.
De conformitat amb allò que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 166 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 d’altra normativa concordant, els membres de la corporació
tenen el dret de percebre retribucions per a l’exercici dels seus càrrecs, quan els
desenvolupin en règim de dedicació, així com a la percepció d’assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col•legiats dels quals formin part, en
les condicions que estableixi el Ple de la Corporació.
La fixació de les dedicacions, retribucions i assistències s’entén sense perjudici que
els càrrecs electius siguin rescabalats per les despeses efectivament produïdes en
l’exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general a les administracions
11
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“PROPOSTA

Ajuntament d'Alcanar
públiques i les que en el seu desenvolupament aprovi el Ple de la Corporació.
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:

TERCER. ESTABLIR el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la
Corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col•legiats, que tot seguit es
detallen:
1. Ple
240,00 euros/sessió
2. Junta de Govern Local
165,00 euros/sessió
3. Comissions informatives i Especial Comptes 140,00 euros/sessió
Els membres de la Corporació, que es trobin en règim de dedicació, no tenen dret a
la percepció d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col•legiats de la Corporació de què formin part.

ACTA DEL PLE

SEGON. ESTABLIR que, amb efectes de data 15/06/2019, el senyor JORDI
MONFORT CALLARISA, regidor d’aquesta Corporació, exercirà el seu càrrec amb
dedicació exclusiva, percebent l’import de 24.500,00 euros bruts anuals. Aquesta
retribució es percebrà en 12 pagues, donant-lo d’alta al règim general de la Seguretat
Social

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

PRIMER. ESTABLIR que, amb efectes de data 15/06/2019, la senyora IVETTE FIBLA
COLOMA, regidora d’aquesta Corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació
exclusiva, percebent l’import de 24.500,00 euros bruts anuals. Aquesta retribució es
percebrà en 12 pagues, donant-la d’alta al règim general de la Seguretat Social.

Un cop verificades les assistències del mes natural immediatament anterior, es
pagaran les quantitats acreditades d’acord amb el procediment establert a les Bases
d’execució del pressupost.
QUART. ESTABLIR a favor dels grups polítics municipals una assignació econòmica
de caràcter mensual que constarà de:
-

Aportació fixa per grup municipal
60,00 euros/mes
Aportació variable per regidor integrant del grup 73,00 euros/mes

Aquestes assignacions hauran d’aplicar-se en la forma i d’acord amb les indicacions
que es van establir per la Instrucció d’Intervenció núm. 4/2018.
CINQUÈ. Tots els imports establerts en aquest acord seran actualitzats cada any en
12
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No té dret a rebre l’assistència corresponent el membre de la Corporació que no hagi
assistit efectivament a la sessió, encara que justifiqui la seva absència.

Ajuntament d'Alcanar
funció de l’increment de les retribucions establert normativament per al personal al
servei de les administracions públiques.
SISÈ. Els membres de la Corporació seran rescabalats per les despeses
efectivament produïdes en l’exercici de les seves tasques públiques, d’acord amb el
Reial decret 462/2002, de 24 de maig, amb les normes que el desenvolupen o
modifiquen i amb les Bases d’execució del pressupost municipal vigent.
SETÉ. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i fixar-lo en el tauler
d’anuncis de la Corporació.

Intervé l’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), pel que fa a la pregunta sobre la seva
dedicació. Com ja sap després dels resultats electorals hi ha el ple d’investidura, i a
partir d’aquest moment es conformen els diferents grups polítics a nivell
supramunicipal. En principi, la propera setmana es faria l’organització del Consell
Comarcal del Montsià, i ell assumiria un càrrec important en aquesta administració,
que té una retribució concreta. En aquest sentit, anuncia que ell ha renunciat a la
dedicació del seu sou a l’ajuntament, i percebrà les retribucions corresponents al
consell comarcal.

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

Demana la paraula el portaveu de Junts, Ivan Romeu Hierro, perquè no ha vist la
dedicació exclusiva de l’alcalde i voldria saber-ne el motiu. Pel que fa referència a les
dedicacions exclusives que ja hi havia, dels regidors Jordi Monfort i Ivette Fibla, amb
una dedicació parcial del 85% que ascendeix a 24.500 euros, que suposa un 20 per
cent més d’augment. Voldria saber si això és perquè s’hagi fet alguna compensació,
per l’exclusivitat de l’alcalde, i la raó per la qual hi ha aquesta diferència en imports.

ACTA DEL PLE

VUITÈ. NOTIFICAR el present acord als regidors i regidores interessats, i donar-ne
compte a la Intervenció i a la Tresoreria municipals.

Afegeix que es va establir un règim de retribucions del mandat 2015-2019, i es va
proposar l’organització d’un sistema de treball, amb unes dedicacions parcials dels
regidors, ja que tots estaven desenvolupant altres activitats al marge de la seva
dedicació a l’ajuntament. Ara això ha canviat i la dedicació, per la feina que s’ha
vingut fent, els ha exigit l’establiment d’aquesta dedicació plena, per normalitzar el
nivell salarial a un ajuntament de les dimensions d’aquest municipi. El Sr. Romeu
Hierro sap perfectament, per altra banda, quina és la realitat del municipi d’Alcanar i
dels ajuntaments del voltant, i coneix les retribucions que es perceben, quant a
municipi de la franja de població d’aquest. Fins i tot s’han establert unes retribucions
per sota de les retribucions que proposen les dues associacions municipalistes, com
la Federació de Municipis de Catalunya o l’Associació Catalana de Municipis.
De fet, les recomanacions que es fan per aquesta franja de 5.000 a 10.000 habitants,
13
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Seguidament demana la paraula el regidor d’Hisenda, Jordi Monfort Callarisa
(ERC-AM), pel que fa a les retribucions que passen del 85% al 100%, considera que
és evident ja que venien d’una manera de funcionar del mandat de 2011 al 2015.

Ajuntament d'Alcanar

El portaveu de Junts, Ivan Romeu Hierro, diu que no està qüestionant la figura del
regidor Monfort Callarisa, ni de la tasca desenvolupada per la regidora Fibla Coloma,
sinó que s’ha d’entendre que sense haver-se’ls donat cap explicació sobre la no
inclusió de la dedicació exclusiva de l’alcalde, era una qüestió a clarificar i pensa que
és raonable.
Continua dient que el Sr. Monfort Callarisa també ha d’entendre que calia donar una
explicació sobre aquest augment del 20%, quan el regidor ha dit que possiblement hi
estaven per sota en l’anterior legislatura, de l’import que els pertocava. Feia aquesta
pregunta sense cap intenció a frivolitzar, tot i que si s’hagués fet alguna comissió
informativa, tot i que encara no estiguessin constituïdes, possiblement aquesta
pregunta l’hagués plantejada allí.
El regidor d’Hisenda, Jordi Monfort Callarisa (ERC-AM), respon que en cap cas ho
considera com una frivolització, sinó que ha demanat que no es frivolitzi, i en cap cas
ni la seva companya de govern ni ell mateix s’han sentit qüestionats o atacats per la
seva tasca, sinó que ha estat únicament un prec.
L’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), insisteix que l’Equip de Govern tindrà sempre
les portes dels despatxos obertes o els telèfons, per respondre a totes les preguntes
que desitgi plantejar. Consegüentment, de vegades la convocatòria d’una comissió
14
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Demana també una mica de responsabilitat i no frivolitzar, i no jugar a fer certes
polítiques que en aquest municipi, malauradament, han estat molt habituals al voltant
dels sous, per crear polèmica on no la hi ha. Insisteix que el que s’ha fet és
normalitzar els sous, fins i tot amb una prudència important respecte dels municipis
del mateix tamany.

ACTA DEL PLE

El que s’ha fet, bàsicament, ha estat normalitzar les retribucions dels regidors i
regidores que estan dedicant el seu temps a l’ajuntament, de manera totalment
voluntària i a gust; tot i que considera que les persones que estan desenvolupant
aquesta tasca han de renunciar, com a mínim, a viure dignament i a no posar diners
de la butxaca, perquè gairebé tothom té hipoteques, han de pagar la lletra del vehicle,
fills, filles o altres obligacions. Per tant, considera que el nivell retributiu que es fixa no
és cap exageració, sinó que és correcte per la dedicació, per les hores i per la
responsabilitat que assumeixen, amb l’establiment d’un sou digne per a les persones
que estan dedicant possiblement els millors anys de la seva vida, a treballar pel
poble.

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

hi ha un sou màxim recomanat per als alcaldes d’uns 48.000 euros, on la tònica
general dels municipis d’aquesta franja és al voltant d’uns 45.000 euros. Recorda que
el sou de l’alcalde en l’anterior mandat, que ascendia a uns 26.000 euros, amb una
dedicació completa, la qual cosa era ridícula. I per als regidors, la recomanació que
es feia en funció de la seva dedicació, era d’un 30% a un 60% del sou d’alcaldia,
prenent com a referència els 45.000 euros, com a sou teòric de l’alcalde, s’ha fixat
una retribució en proporció a aquest import; tot i que encara es trobaria per sota de
les recomanacions.

Ajuntament d'Alcanar
informativa per tractar aquestes temes no és necessària, tot i que no s’hauria pogut
convocar perquè no estava constituïda. Per altra banda, el convida perquè si té algun
dubte pugui venir a l’ajuntament o contactar amb ells per clarificar-li els dubtes.
S’aprova aquesta proposta amb 9 vots favor (8 ERC-AM i 1 PSC-CP), 2 vots en
contra 2 (CUP-AMUNT) i amb 2 abstencions (1 JUNTS i 1 Desperta’t).

El regidor d’Hisenda, Jordi Monfort Callarisa (ERC-AM), explica que el Reglament
Orgànic Municipal és una figura que s’hauria de normalitzar.
Recorda que potser durant l’últim mandat s’han convocat únicament dues juntes de
portaveus; no obstant això si dintre del marc de debat es considera oportú constituir
la junta de portaveus, perquè se la implementa de contingut amb unes funcions més
clares i definides, que puguin permetre convocar reunions amb certa regularitat.
Entén, per altra banda, que caldria reformular el ROM per determinar si és necessària
la creació d’aquesta junta de portaveus per saber si realment tindria sentit; si es
considera que sí, aleshores no hi hauria cap problema de constituir-la i assignar-li la
retribució que es consideri oportuna. Sobre les assignacions a grups municipals
aquest debat ja l’han tingut en anteriors ocasions, tot i que agraeix l’observació, per
bé que és un tema més aviat qualitatiu que quantitatiu.
Per altra banda, pensa que s’ha d’entendre que el procés d’assignació de les
retribucions als grups municipals es va fer en el passat mandat, durant el qual es van
abaixar de manera important. En aquest sentit el que s’ha fet és ajustar-la a la realitat
dels municipis del voltant, amb alguna excepció, i considera que es tracta més aviat
d’un tema conceptual.
Altrament, voldria fer una reflexió que pensa que és important i recorda que els grups
municipals no estan obligats a percebre assignacions, i poden renunciar-hi. Així
mateix, considera que també és important entendre l’ús que es fa de tots aquests
15
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En relació amb les juntes de portaveus -en aquesta legislatura passada gairebé no
se’n van fer-, observa que dintre del Reglament Orgànic Municipal continua estant
com a òrgan col·legiat, i entén que ara no es percebran assistències o s’ha de
modificar com a òrgan.

ACTA DEL PLE

Pel fet de no estar d’acord amb aquest punt, han hagut de votar-hi desfavorablement,
tot i que subratlla que no es tracta d’estar en desacord amb la totalitat de la proposta.
I si haguessin sabut abans que el sistema de votació ha canviat, potser haurien pogut
fer un altre tipus de votació.

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

Feta la votació el portaveu de la CUP, Xavier Queralt Queralt, intervé per explicar el
sentit del seu vot, sense entrar a debatre sobre el sou dels regidors que tenen
dedicació exclusiva, ni pel que fa a les retribucions del ple; sinó pel que fa a les
assignacions als grups municipals. Considera que la part fixa es podria baixar una
mica, així com també la part variable que es podria reduir més.

Ajuntament d'Alcanar

El portaveu de la CUP, Xavier Queralt Queralt, diu que està totalment d’acord en el
fet que no s’ha de dependre de cap entitat ni de cap lobby, però voldria puntualitzar
que no es tracta de cap demonització per l’ús.
Sempre que s’ha posat aquest tema damunt la taula han demanat més transparència,
per bé que el regidor Monfort Callarisa ha acabat d’explicar en què es gasten els
diners el seu grup, i ho veu perfecte. Per exemple, hi ha altres ajuntaments que fan
d’aquestes assignacions un ús detallat sobre aquestes despeses, i una altra cosa és
que puguin estar d’acord o no en l’ús que es faci, perquè això ja és una visió política.
No obstant això, pensa que per a la ciutadania caldria una justificació més clara sobre
en què es gasten els diners, per la qual cosa puntualitza que és una qüestió que
sempre han posat damunt la taula.
El regidor d’Hisenda, Jordi Monfort Callarisa (ERC-AM), recorda que també hi ha un
seguit de deures en aquest tema, i un és fer-ho de la manera més transparent
possible i que aquestes assignacions quedin perfectament explicades, amb la
màxima transparència, com passa amb les assignacions que reben altres entitats.
Demana la paraula el portaveu de Desperta’t, Antoni Castro Ruiz, per dir que ell hi
està completament d’acord; tot i que no ho està en la intervenció del Sr. Monfort
Callarisa on demanava que no es fes demagògia sobre el que perceben els regidors,
amb dedicació fixa a l’ajuntament.
16
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Entén, per altra banda, que és una idea prou seriosa com per coincidir en la utilització
d’aquests recursos, perquè vagi en aquesta direcció. Posteriorment, les lectures o
plantejaments a fer li semblen tots correctes i respectables, tot i que s’ha d’entendre
que cal mantenir aquestes assignacions pels motius que ha exposat.

ACTA DEL PLE

Per altra banda, afegeix que també voldria explicar l’ús que es dona a tots aquests
recursos, ja que un grup com el seu és especialment actiu, amb l’organització de
trobades participatives, campanyes en favor dels valors republicans, de defensa del
dret a decidir, de suport als presos polítics i altres col·lectius vulnerables, la publicitat
de l’edició de llibres de diferents autors, amb actes de presentació, etc. I té la
sensació que allò que realment molesta és l’ús que es fa d’aquests diners, i
possiblement la repercussió que tenen a nivell social. I considera també que aquests
recursos garanteixen, si mes no, tenir la independència suficient i els permet
desenvolupar la seva acció política amb total llibertat; i pensa que això queda
totalment justificat perquè és el desenvolupament d’aquesta tasca, sense haver
d’estar sotmesos a desitjos aliens.

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

recursos, perquè des del seu grup hi ha hagut escrits i publicacions on es feia una
crítica a les assignacions que es rebien, per considerar que era exagerat que un grup
com el d’ERC-AM, que tenia una representació àmplia, percebés una determinada
quantia que es considerava desproporcionada. A partir d’aquí hi ha hagut diversos
debats, i la situació va quedar més o menys clarificada.

Ajuntament d'Alcanar
Recorda que durant molts anys el grup d’ERC, quan no estava al govern, va fer
demagògia. Per altra banda, entén que haurien d’acceptar la crítica, tot i que el seu
grup de moment no farà valoracions, ja que per problemes informàtics no ha pogut
rebre tota la documentació a temps, per la qual cosa no l’ha poguda estudiar. No
obstant això, avança que segurament farà alguna observació, que ja traslladarà a
l’Equip de Govern.

7.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
PLENÀRIES I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

L’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), concedeix el torn de paraula al portaveu
d’ERC-AM, Jordi Monfort Callarisa, el qual passa a donar compte de la proposta
d’aprovació de la periodicitat de les sessions plenàries i de la Junta de govern
Local, que consta del següent tenor literal:
PROPOSTA D’ACORD
Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig i constituït el nou
Ajuntament, cal establir, d’acord amb la legislació vigent, la periodicitat de les
sessions del Ple i la Junta de Govern Local.
De conformitat amb el que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i el 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 (TRLMRLC), el Ple pot
realitzar sessions ordinàries i extraordinàries, havent de realitzar-se les sessions
ordinàries del Ple amb una periodicitat mínima de cada dos mesos, segons disposa
l’article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, les sessions ordinàries del Ple tindran
17
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El portaveu de Desperta’t, Antoni Castro Ruiz, assenyala que no entrarà en el joc,
perquè pensa que les persones que passen el seu temps en la Corporació puguin
percebre la retribució que correspongui.
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De tota manera, ho ha plantejat com una qüestió molt general, i apunta que ha
demanat que s’actuï amb responsabilitat o que no es frivolitzi, perquè ha dit que era
un ús que històricament s’havia fet i es referia a tots els grups. I evidentment com a
integrant del grup d’ERC-AM assumeix que en el seu moment s’haguessin pogut fer
coses mal fetes, perquè no són perfectes, i tothom es pot equivocar; però quan s’està
al govern s’adopta un rol i a l’oposició un altre, com de ben segur farà el Sr. Castro
Ruiz. Per altra banda, reitera que el que s’està intentant és normalitzar la situació i
donar-li la importància que pertoca. Si el Sr. Castro Ruiz s’ha sentit molest o atacat ho
lamenta, tot i que en cap cas era aquest l’objectiu.

ACTA DEL PLE

El regidor d’Hisenda, Jordi Monfort Callarisa (ERC-AM), respon per al·lusions que
abans ha dit que en aquest municipi això era una pràctica habitual, tot i que
desconeix en quin moment hi va estar el Sr. Castro Ruiz al govern, perquè es pugui
sentir atacat.

Ajuntament d'Alcanar
periodicitat mensual.
L’article 99 del TRLMRLC estableix que la Junta de Govern Local, per a exercir les
seves competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat
determinada pel ple de la corporació.
De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, en concordança amb l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Per tot això, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

SEGON. ESTABLIR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de la
Corporació tindran lloc setmanalment cada dimecres, a les 13.30 hores, a la sala de
juntes de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.
TERCER. FACULTAR l’Alcaldia per suspendre la realització del Ple ordinari del mes
d’agost, com a conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la
gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la realització de
les sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la realització, quan el dia fixat
sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional.

ACTA DEL PLE

PRIMER. ESTABLIR, com a dia per a la realització de les sessions ordinàries del Ple,
com a mínim cada dos mesos, l’últim dijous de mes, i si aquest dia fos festiu el primer
dijous feiner, al Saló de sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte, a les 20
hores.

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

ACORDS:

El Ple aprova aquesta proposta per unanimitat
8.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CREACIÓ, COMPOSICIÓ I RÈGIM DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES.
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 (8 ERC-AM i 1 PSC-CP)
En contra: 2 (CUP-AMUNT)
Abstencions: 2 (1 JUNTS i 1 D’t)

L’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), cedeix el torn de paraula al portaveu
d’ERC-AM, Jordi Monfort Callarisa, el qual dona compte de la proposta d’aprovació
18
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Explica el portaveu d’ERC-AM, Jordi Monfort Callarisa, que aquí s’ha tingut en
consideració alguna de les aportacions fetes amb la unificació de l’horari de l’estiu i
l’hivern, de manera que les sessions plenàries començaran a les vuit.

Ajuntament d'Alcanar
de la creació, composició i règim de les sessions informatives permanents i de la
comissió especial de comptes, que consta del següent contingut:
“PROPOSTA

Per tot això, 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 41 a 45 del Reglament orgànic
municipal i amb els articles 123 i següents del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, proposo al Ple de l'Ajuntament,
l'adopció dels acords següents:
PRIMER. Crear les quatre comissions informatives de caràcter permanent següents:
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ATENCIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
EDUCACIÓ
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
ESCOLA D’ART
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
JOVENTUT
GENT GRAN
19
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Aquestes comissions han d’estar integrades pels membres que designin els diferents
grups polítics que formen part de la Corporació, en proporció a la seva
representativitat en aquest Ajuntament.
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De conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, constituïda per 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 Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de
cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes comissions
informatives, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeir a l'estructura de
l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb
l'objecte de tractar temes específics.

ACTA DEL PLE

Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig, i constituït el nou
Ajuntament el passat 15 de juny de 2019 , d'acord amb la legislació vigent i amb el
Reglament orgànic municipal, cal crear i determinar la composició de les comissions
informatives de caràcter permanent d'aquest Ajuntament, amb l'objecte de dotar-lo
d'òrgans l’objecte dels quals és l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin
de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde,
la Junta de Govern Local i els regidors i les regidores amb delegacions, per fer efectiu
el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, atorga a tots els grups municipals integrants de la Corporació.

Ajuntament d'Alcanar
SALUT
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
URBANISME, PATRIMONI I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
MEDI AMBIENT I MEDI NATURAL
EMPRESA, COMERÇ I TURISME
AGRICULTURA, PESCA I ENTORN RURAL
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA, CULTURA I LLEURE

RECURSOS HUMANS
SERVEIS MUNICIPALS
ECONOMIA I HISENDA
COMUNICACIÓ I TRANSPARÈNCIA
GOVERNACIÓ I SEGURETAT
SEGON. Cadascuna de les comissions informatives creades estarà integrada pels
membres següents:
President: L'alcalde o regidor/ra en qui delegui.

ACTA DEL PLE

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA, GESTIÓ INTERNA I SEGURETAT I
ESPECIAL DE COMPTES

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

ESPORTS
FESTES I TRADICIONS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
CULTURA

4 representants del grup municipal d’ERC-AM
1 representant del grup municipal de CUP
1 representant del grup municipal de JUNTS
1 representant del grup municipal de DESPERTA’T
1 representant del grup municipal del PSC
Secretaria: El/la secretari/a de l'Ajuntament o funcionari o funcionària en qui delegui.
TERCER. Les funcions d'aquestes comissions informatives de caràcter permanent
seran l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple o
de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia. En aquests dos últims supòsits, quan
aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell, poden intervenir també en relació amb
altres assumptes que no siguin de la competència del Ple de la Corporació, quan
l'òrgan competent els sol•liciti el dictamen.
20
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Vocals:

Ajuntament d'Alcanar
A l’efecte del control i seguiment de la gestió dels òrgans als quals anteriorment s’ha
fet referència, es reconeix el dret de tots els regidors i regidores membres de les
comissions informatives de poder consultar, directament i personalment, els llibres de
resolucions de l’Alcaldia i els llibres d’actes de la Junta de Govern Local, custodiats a
la Secretaria General de la Corporació.

El portaveu de Junts, Ivan Romeu Hierro, demana la paraula per dir que pel que fa
referència a les comissions informatives, aquesta seria en tot cas una decisió de
l’Equip de Govern. Observa, tanmateix, que la Comissió Especial de Comptes va
integrada en una comissió informativa, i recorda que l’última vegada hi havia
constituïdes tres comissions diferents, i a banda estava la Comissió Especial de
Comptes.
Pel que fa a la composició dels representants d’aquesta, durant l’última legislatura ha
estat present un representant de cadascun dels grups municipals, i estava formada
per un total de cinc membres i el president, que era del mateix Equip de Govern. Ara,
en canvi, passen a tenir tres regidors més de l’Equip de Govern en la comissió
informativa, tot i que no acaba d’entendre el motiu ja que el regidor de cada grup
votava de forma ponderada, en representació de la resta de regidors del grup. Per
això pregunta quina funció tenen els tres regidors més que ara hi haurà de l’Equip de
Govern.
Respon l’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), que diu que és el mateix que s’ha fet
en aquest ple, per respectar de la manera més àmplia possible l’opinió de tots els
regidors de l’Equip de Govern.
Tot i que el vot ponderat és legalment possible, volien respectar l’àmbit de decisió pel
21
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CINQUÈ. COMUNICAR aquest acord als diferents grups polítics municipals, fent-los
saber que hauran de designar els seus representants a cada comissió, i notificar-ho
per escrit a la secretaria general d'aquesta Corporació dins del termini d'una setmana
a comptar des de l'adopció d'aquest acord.
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El funcionament s’ajustarà al que preveu el Reglament orgànic municipal i pels
articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic; pel Capítol II del Títol I de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya; i pel que preveuen els
articles 134 a 138 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 i altra
normativa de règim local d’aplicació.

ACTA DEL PLE

QUART. Aquestes comissions realitzaran sessions ordinàries de caràcter bimestral,
d'acord amb el règim de sessions establert pel Reglament orgànic municipal i amb les
particularitats que, en execució de les seves previsions, estableixi cadascuna de les
comissions en la seva sessió constitutiva. Poden realitzar sessions extraordinàries
quan el seu president o presidenta ho decideixi, o quan ho sol•liciti la quarta part,
almenys, del nombre legal de membres.

Ajuntament d'Alcanar
que fa al vot de tots els regidors de l’Equip de Govern. Per altra banda, pensa que
això és una forma d’enriquir el debat de les comissions informatives, perquè
darrerament les comissions s‘estaven convertint en un òrgan pràcticament estèril, on
no hi havia pràcticament debat, ja que aquest debat es traslladava al plenari.
Recorda que les comissions informatives tenen una funció molt específica, que és
precisament debatre aquests punts amb antelació. En alguns casos hi ha punts de
diferents àrees, que gestionen i dirigeixen diferents regidors i regidores, i en alguns
moments donats va notar que hi havia certa dificultat perquè aquests regidors i
regidores poguessin defensar els seus punts, ja que aleshores no hi podien estar
perquè hi havia una persona que tenia el vot ponderat, que era el president, i no hi
havia ningú altre.

Intervé el portaveu d’ERC-AM, Jordi Monfort Callarisa, per dir que la creació
d’aquestes noves comissions s’ha fet en base a la realitat política de cada moment,
arran de les constitucions dels equips de govern de l’ajuntament de torn.
Afegeix que és cert que a començaments de l’anterior mandat, es van copiar les
comissions informatives que ja hi havia constituïdes, les quals en poc temps van
veure que no era un sistema eficient i segurament l’associació de matèria que hi
havia en les diferents àrees, no era la més adient, perquè s’havien de convocar força
comissions per portar diversos punts. Al final s’acabaven concentrant les matèries en
tres comissions informatives, i considera que es troben en un moment en què
l’organització de l’ajuntament i tot allò que comporta la creació dels òrgans col·legiats,
els ha de fer replantejar com ha de ser el seu aprofitament i funcionament.
De fet, la reorganització d’aquestes comissions s’ha fet seguint les recomanacions de
professionals externs, i entén que les associacions d’assumptes que s’han inclòs són
22
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El portaveu de la CUP, Xavier Queralt Queralt, intervé per explicar el sentit del seu
vot, recorda que en una anterior legislatura hi havia 17 regidors amb 6 comissions
informatives, que eren pràcticament una bogeria. Posteriorment es van reduir a tres
comissions informatives, juntament amb la Comissió Especial de Comptes, que es
convocava dues vegades a l’any. Pensa que amb tres comissions informatives, tal i
com estava abans, era més que suficient; tot i que puntualitza que ha estat un tema
que ja n’han estat parlant en anteriors ocasions. Espera que ara es puguin aprofitar
molt millor les comissions informatives, amb aquest nou format, tot i que caldrà veure
el seu funcionament. Tanmateix, avança que la seva voluntat serà que les comissions
informatives vagin una mica millor.
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El ple d’aquest ajuntament aprova aquesta proposta amb 9 vots a favor (8
ERC-AM i 1 PSC-CP), 2 vots en contra (CUP-AMUNT), i 2 abstencions (1 Junts i
1 Desperta’t).

ACTA DEL PLE

Per altra banda, s’ha consultat en altres ajuntaments i ens supramunicipals la
metodologia de la votació en els plens, i van veure que pràcticament tots utilitzaven
aquest mateix sistema de vot.

Ajuntament d'Alcanar
prou coherents; amb el benentès que més enllà dels punts que es dictaminin per anar
al ple, aquestes comissions informatives s’haurien de convocar perquè des de
l’oposició els grups municipals puguin fer aquesta tasca de fiscalització i de
participació en qualsevol projecte que es pugui plantejar. Considera també que la
distribució d’aquestes matèries és adequada, i això els ha de permetre fer el
seguiment dels assumptes, per la qual cosa no ho veu com un tema de nombre de
comissions, sinó de matèries que tinguin una certa lògica, ja que transversalment es
fa molt treball en molts projectes per diferents regidories.
I afegeix que, de ben segur, l’èxit de la feina que es pugui fer en les comissions
informatives passa, precisament, per fer aquest replantejament, tot i que el temps dirà
si té raó o no; i si veuen que aquest sistema no funciona aleshores s’estudiaria.

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9 (8 ERC-AM i 1 PSC-CP)
En contra: 0
Abstencions: 4 (2 CUP-AMUNT, 1 Junts i 1 Desperta’t)

L’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), concedeix el torn de paraula al portaveu
d’ERC-AM, Jordi Monfort Callarisa, el qual dona compte de la proposta d'aprovació
del nomenament dels representants de l'ajuntament en diversos òrgans
col·legiats, que consta del següent tenor literal:

23
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Favorable

ACTA DEL PLE

9.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE
L'AJUNTAMENT EN DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

Tanmateix, apunta que és responsabilitat de tothom que es faci funcionar, per la qual
cosa demana que es faci també aquest exercici de treball en conjunt perquè,
realment, aquestes comissions informatives facin la seva funció.

Ajuntament d'Alcanar
“PROPOSTA:
Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, en compliment de l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, cal nomenar els representants de la Corporació en òrgans col•legiats.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:

24

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019
Codi Validació: 35F5ZDZKRXDC7LNDRYZ4D3XSZ | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 38

ACTA DEL PLE

PRIMER. DESIGNAR els/les regidors/es següents com a representants en òrgans
col•legiats:
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ACTA DEL PLE

Ajuntament d'Alcanar
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ACTA DEL PLE

Ajuntament d'Alcanar

Ajuntament d'Alcanar

Jordi Bort Juan
Joan Roig Castell

Ivette Fibla Coloma
Jordi Monfort Callarisa

Joan Roig Castell

Jordi Bort Juan

Meritxell Ulldemolins Subirats
Meritxell Ulldemolins Subirats

Mercè Fischer Cid Jordi Bort Juan
Maribel Ramon
Abella
Maribel Ramon
Abella
Maribel Ramon
Abella
Jordi Bort Juan

Jordi Cervera Sorolla

Jordi Bort Juan

Ivette Fibla Coloma

Jordi Monfort
Callarisa

Joan Roig Castell

Maribel Ramon
Abella
Jordi Monfort
Callarisa

Mercè Fischer Cid

Joan Roig Castell

Jordi Monfort Callarisa

Jordi Cervera Sorolla
Jordi Cervera Sorolla
Ivette Fibla Coloma

Ivette Fibla Coloma

Mercè Fischer Cid Jordi Cervera Sorolla

Joan Roig Castell
27

Jordi Monfort Callarisa

Joan Roig Castell

Meritxell Ulldemolins Subirats
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FEDERACIÓ CATALANA
DE SOCIETATS
MUSICALS
COPATE
CONSORCI DEL MUSEU
COMARCAL TERRES
EBRE
MANCOMUNITAT DE LA
TAULA DEL SÉNIA
GOVERN TERRITORIAL
DE SALUT
CONSELL ESCOLAR
CEIP MARJAL
CONSELL ESCOLAR
INSTITUT SOL-DE-RIU
CONSELL ESCOLA
“JOAN BTA. SERRA”
CONSORCI PER A LA
PROTECCIÓ I GESTIÓ DE
LA SERRA DE MONTSIÀ I
LA SERRA DE GODALL
AGRUPACIÓ DEFENSA
FORESTAL “SERRA DEL
MONTSIÀ”
FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
ZER (ZONES ESCOLARS
RURALS)
COMITÈ DE GESTIÓ
PLATJA “LES
CASES-MARJAL”
GRUP D’ACCIÓ LOCAL
MAR DE L’EBRE
ASSOCIACIÓ GRUPACIÓ
DE PENYES I
COMISSIONS TAURINES A
LES TERRES DE L’EBRE
GRUP D’ACCIÓ LOCAL,
CONSORCI PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL
BAIX EBRE I MONTSIÀ
ASSOCIACIÓ MUNICIPIS
PER LA INDEPENDÈNCIA

SUPLENT
Jordi Monfort Callarisa
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EMUTE

TITULAR
Ivette Fibla
Coloma
Jordi Monfort
Callarisa
Joan Roig Castell

ACTA DEL PLE

ÒRGANISME
LOCALRET

Ajuntament d'Alcanar
SEGON. COMUNICAR aquest acord als organismes corresponents.
Intervé la regidora de la CUP, Erica Bel Queralt, per demanar quines són les
funcions dels regidors i regidores que participen en aquests òrgans; és a dir, si actuen
amb veu, amb veu i amb vot, i quina és la feina que desenvolupen en aquests òrgans,
si es reuneixen periòdicament i si fan rendiments de comptes d’aquestes reunions als
altres membres tant a l’Equip de Govern, com a la resta de grups municipals.

I pel que fa a si es comuniquen les reunions a la resta de companys de l’Equip de
Govern, diu que normalment si es tracta de temes que transcendeixen o afecten
l’ajuntament en alguna matèria, si l’ens local ha d’adoptar algun posicionament sobre
algun punt sí que es fa una consulta prèvia, ja que normalment no s’hi prenen
decisions unilaterals.
El regidor de Medi Ambient fa la seva tasca davant del COPATE, sobre la gestió dels
contenidors de recollia d’escombraries i de la seva organització, s’ha fet un treball
transversal amb totes les regidories afectades per raó dels diferents serveis
municipals competents, per la qual cosa es fa una posada en comú sobre com
plantejar segons quins temes. Tanmateix, de vegades també se’ls convoca a
assemblees que es fan a Barcelona, si no hi ha algun tema important o que requereixi
la presència dels regidors, no s’hi va. No obstant això, hi ha altres activitats com
l’organització del mercat iber en el marc del Museu de les Terres de l’Ebre, on també
hi ha un interès especial a participar de les reunions que es convoquin, com a
membres actius de les comissions, tot i que subratlla que són realitats molt diferents.
Intervé seguidament l’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), per recordar que es
tracta d’assistències no remunerades, i afegeix que per a l’Equip de Govern seria un
28
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Evidentment, els consells escolars també tenen les seves dinàmiques, i s’emeten un
seguit d’actes les quals s’aproven. Tot i això, hi ha altres òrgans que funcionen de
manera diferent, ja que en el Comitè de Platja es una reunió de programació, de l’inici
de campanya i de finalització d’aquesta. Possiblement hi ha actes que no tenen tot el
contingut que haurien de tenir, perquè es tracta d’un sistema d’organització de la
platja amb assumptes més aviat operatius, que no de fons.
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Ell pot parlar d’aquells dels quals ha format part durant aquest mandat, com és el
Grup d’Acció Local del qual formen part de la junta de govern i es reuneixen
mensualment. De cada reunió que es fa s’elabora una acta, del contingut de la qual
es dona compte, i fins i tot s’elabora una memòria de l’activitat desenvolupada, que
s’envia als ajuntaments integrants. També ha estat membre de l’altre grup d’acció
local, on únicament formen part de l’assemblea, i se’ls ret compte de la decisió de la
junta, amb vot com a membre en les diferents assemblees, tot i que són dinàmiques
diferents.

ACTA DEL PLE

Respon el portaveu d’ERC-AM, Jordi Monfort Callarisa, que aquests òrgans són, per
raó dels seus estatuts, administracions que demanen que els ajuntaments nomenin
els seus representants, i suposa que hi ha de tot com en totes bandes.

Ajuntament d'Alcanar
plaer fer de canal de comunicació per a fer arribar qualsevol proposta que desitgin
plantejar els grups municipals, davant de qualsevol d’aquests òrgans col·legiats.
Demana la paraula la regidora de la CUP, Erica Bel Queralt, per dir que per fer la
proposta estaria bé que els poguessin informar amb antelació sobre els temes a
tractar en aquestes reunions, si hi ha Ordre del Dia, perquè el seu grup pugui fer
propostes sobre els temes que es tractin, i que el seu grup consideri com a més
importants.
L’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), demana que en tot cas els faci arribar
aquestes propostes, i avança que també li farien arribar els ordres del dia de les
convocatòries perquè es puguin plantejar aquestes propostes.

10.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES
DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8 (ERC-AM)
En contra: 2 (CUP-AMUNT)
Abstencions: 3 (1 Junts, 1 Desperta’t i 1 PSC-CP)
L’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), concedeix el torn de paraula al portaveu
d’aquest grup municipal, Jordi Monfort Callarisa, el qual dona compte tot seguit de la
proposta d'aprovació de les delegacions de competències del ple en la junta de
govern local, que consta del següent contingut:

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2019-0007 Data: 29/07/2019

El ple d’aquest ajuntament aprova la proposta, amb 9 vots a favor (8 ERC-AM i 1
PSC-CP) i amb 4 abstencions (2 CUP-AMUNT, 1 Junts i 1 Desperta’t).

“PROPOSTA

En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió
dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions a la
junta de govern local.
De conformitat amb els articles 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i normativa concordant, el Ple de la corporació pot delegar
l’exercici de les atribucions pròpies en la Junta de Govern Local, sempre que no es
trobin entre aquelles matèries indelegables previstes a l’article 22.4 esmentat.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
29
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El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova corporació
municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

Ajuntament d'Alcanar
PRIMER. DELEGAR en la Junta de Govern Local la competència en les següents
matèries:
1.L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en
matèries de competència plenària i també declarar la lesivitat dels actes
administratius emanats de l’Ajuntament.

4. Les operacions de crèdit de quantia acumulada dins de cada exercici econòmic
superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
5. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el pressupost.
6. Els actes i acords relatius a la tramitació i resolució d’expedients referents a
l’exercici de les competències que d’acord amb allò que preveu la disposició
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, corresponen al Ple municipal
en matèria de concessions sobre béns demanials i adquisició o alienació de béns
immobles o altres béns o drets subjectes a legislació patrimonial, inclosos els
declarats de valor històric o artístic.

ACTA DEL PLE

3. Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada
moment superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.
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2. L’aprovació de projectes, plecs de clàusules i demés actes i acords relatius a la
tramitació i resolució d’expedients referents a l’exercici de les competències que
d’acord amb allò que preveu la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, corresponen al Ple municipal com a
òrgan de contractació en relació amb els contractes d’obres, de subministrament, de
serveis, de gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes
privats.

Intervé el portaveu de Junts, Ivan Romeu Hierro, per manifestar que veu que es
buiden competències del plenari en favor de la junta de govern local, amb la qual
cosa no s’enriqueix el debat, ja que tots aquests punts els veuen quan ja s’han
aprovat per la junta de govern local. En aquest sentit, diu que el seu posicionament
continua essent el mateix, tot i que per raons d’agilitat li sembla correcte, ja que és
important no haver d’esperar dos mesos per aprovar alguns temes. Altrament, només
veuen els expedients quan ja estan aprovats per la junta de govern, i no poden fer
cap aportació ni enriquir aquests punts.
El portaveu d’ERC-AM, Jordi Monfort Callarisa, pensa que el tema dels debats, com
també el de la transparència, va quedar suficientment explicat en l’anterior mandat,
perquè no s’està eludint cap debat ni hi ha menys transparència.
30
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SEGON. Que es doni publicitat a les delegacions conferides mitjançant la
corresponent inserció de l’acord en el Butlletí Oficial de la Província.

Ajuntament d'Alcanar

El portaveu de la CUP, Xavier Queralt Queralt, diu que són diferents maneres de
veure les coses, per la qual cosa continuarà votant-hi desfavorablement. Recorda
també que tenen dret a assistir a les comissions quan es tractin aquests punts, amb
veu i sense vot. En aquest sentit, recorda igualment que fa temps els van convocar.
Tanmateix, subratlla que com que són punts delegats pel ple, tots els regidors tenen
dret a assistir quan es tracti qualsevol d’aquests temes; per la qual cosa demana que
es tingui en compte aquest aspecte, i poder-hi assistir amb veu.
El portaveu d’ERC-AM, Jordi Monfort Callarisa, convé que hi està totalment d’acord.
El Ple d’aquest ajuntament aprova la proposta amb 8 vots a favor (ERC-AM), 2
vots en contra (CUP-AMUNT) i amb 3 abstencions (1 Junts, 1 Desperta’t i 1
PSC-CP).
11.-

PROPOSTA

D'APROVACIÓ

DEL
31

NOMBRE,

CARACTERÍSTIQUES

I
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Altrament, una altra cosa seria si disposessin d’un aparell administratiu molt ampli,
però aquesta no és la realitat, ja que es treballa molt però no sempre s’arriba a temps
als plens, perquè la setmana anterior a la convocatòria del ple hi ha una saturació de
temes a Secretaria o a Serveis Tècnics per preparar les propostes; o mirar de
convocar més plens extraordinaris per no carregar tant els plens ordinaris
d’assumptes, tot i que recorda que el fet de convocar plens extraordinaris també s’ha
qüestionat en aquest ajuntament. Entén, per altra banda, que és un sistema que els
permetrà avançar molt més, tot i que insisteix que qualsevol grup de l’oposició que ha
volgut conèixer qualsevol projecte, se’ls ha atès i han pogut expressar la seva
disconformitat, perquè no s’ha eludit mai el debat polític. En aquest sentit, també hi
ha les comissions informatives on es poden plantejar les propostes, ja que aquest
marc d’actuació li sembla que serà una bona eina.

ACTA DEL PLE

I si el tema es pot plantejar en una comissió informativa i fer una posada en comú,
treballant conjuntament, li semblaria perfecte. El fet de traslladar les competències a
la junta els permet una major fluïdesa i operativitat a l’hora de poder ser resolutius i
avançar feina, ja que puntualitza que en aquest ajuntament hi ha una capacitat
tècnica i administrativa determinada; i en un període de convocatòria bimensual de
plens, la fluïdesa a l’hora d’aprovar segons quins assumptes no seria la més
adequada.
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En aquest aspecte, recorda que els acords de les juntes de govern són públics, com
ja ha dit el Sr. Romeu Hierro, per la qual cosa hi ha transparència per a tothom. I
afegeix que en aquest ple es va aprovar una moció del grup de la CUP, en relació a
donar publicitat d’aquells acords que eren competència del plenari i que es passaven
a la junta de govern local. Subratlla que quan se’ls ha demana informació, sempre
se’ls ha contestat i han pogut accedir a la informació, i mai s’ha eludit cap pregunta
sobre cap qüestió, per la qual cosa qualsevol grup pot exposar el seu desacord en
qualsevol acord o decisió que es prengui, en el marc de les competències
transferides, cada grup municipal pot defensar el seu posicionament.

Ajuntament d'Alcanar
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10 (8 ERC-AM, 1 Junts i 1 PSC-CP)
En contra: 2 (CUP-AMUNT)
Abstencions: 1 (Desperta’t)

Vista la importància que en el si de les administracions públiques té la comunicació i
la creixent demanda d’informació a tots els nivells per part de la ciutadania, és vital
per a aquests ens disposar d’uns serveis de comunicació eficients, capaços de donar
resposta necessitats de la ciutadania i d’apropar, cada cop més, les persones i les
administracions. És vital, doncs, centrar-se en treballar per garantir una comunicació
de qualitat, plural i àmplia en tots els àmbits de la corporació, alhora que facilitar i
potenciar la participació de la ciutadania en la vida social del municipi. Aquesta és la
fita, acompanyar l'equip de govern en la seua necessitat de retre comptes, fomentar
la transparència i informar la ciutadania.
Donat que aquest ajuntament no disposa d’una estratègia integrada de comunicació
per bé que compta amb diverses plataformes (butlletí, emissora de radio, etc.), es fa
imprescindible, per assolir els objectius fixats, disposar d’un professional qualificat
amb experiència en la comunicació corporativa, per coordinar i dirigir la
implementació de les diferents propostes, alhora que articular una política de
comunicació actual i de qualitat.
Vist que durant la legislatura passada ja es va disposar de la possibilitat d’incorporar
un professional com a personal eventual i els resultats obtinguts van ser molt positius
en l’àmbit de la comunicació i la transparència de la Corporació, es considera
essencial continuar disposant d’aquesta possibilitat.
Atès que tant la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament com la plantilla de
32
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“PROPOSTA
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Atesa la importància de la comunicació en l’administració local i la creixent demanda
d’informació a tots els nivells, per part de la ciutadania, pensa que és important
disposar d’aquest lloc de treball que els permet la llei, amb l’objectiu de ser més
eficients i més capaços de donar resposta a aquestes necessitats. Per a l’Equip de
Govern és molt important garantir una comunicació de qualitat plural i àmplia, i
facilitar la participació ciutadana, perquè aquest és l’objectiu de la creació d’aquesta
plaça com a càrrec eventual de cap de Gabinet de l’Alcaldia, d’acord amb
l’establiment de llurs funcions.

ACTA DEL PLE

L’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), dona compte de la proposta d'aprovació del
nombre, característiques i retribucions del personal eventual, i manifesta que d’acord
amb l'article 104 de la LBRL permet als municipis i poblacions superiors a 5.000
habitants, i no superiors a 10.000 habitants, incloure en les seves plantilles d’un lloc
de treball de personal eventual per un nombre que no pot excedir d'un.

Ajuntament d'Alcanar
personal per al present exercici contemplen la plaça de personal eventual, Cap de
gabinet de l’alcaldia i serveis informatius.
Atès que l'article 22 de la LBRL diu:
2. Corresponen, en tot cas, al Ple Municipal als Ajuntaments, i a l'Assemblea veïnal
en el règim de Consell Obert, les següents atribucions:
i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de
la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el
nombre i el règim del personal eventual.

2. El nomenament i el cessament d'aquests funcionaris és lliure i correspon a l'Alcalde
o al President de l'entitat local corresponent. Cessen automàticament en tot cas quan
es produeixi el cessament o expiri el mandat de l'autoritat a la qual prestin la seva
funció de confiança o assessorament.
3. Els nomenaments de funcionaris d'ocupació, el règim de les seves retribucions i la
seva dedicació es publicaran en el «Butlletí Oficial» de la Província i, si escau, en el
propi de la Corporació.
I atès que l'article 104 bis de la LBRL assenyala:

ACTA DEL PLE

1. El nombre, característiques i retribucions del personal eventual serà determinat pel
Ple de cada Corporació, al començament del seu mandat. Aquestes determinacions
només podran modificar-se amb motiu de l'aprovació dels Pressupostos anuals.
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Vist que l'article 104 de la LBRL diu:

b) Els Ajuntaments de Municipis amb població superior a 5.000 i no superior a 10.000
habitants podran incloure en les seves plantilles llocs de treball de personal eventual
per un nombre que no podrà excedir d'un.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- DETERMINAR per la legislatura 2019-2023, d’acord amb les limitacions
contingudes en la legislació de règim local, el següent lloc de treball com a personal
eventual:
Denominació: Cap de gabinet de l’alcaldia i serveis informatius.
Classificació:
33
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1. Les dotacions de llocs de treball la cobertura dels quals correspongui a personal
eventual als Ajuntaments hauran d'ajustar-se als següents límits i normes:

Ajuntament d'Alcanar
Denominaci
ó
del lloc

Nº
place
s

CD

Jornada

CE

Grup I
Subgru
p

Tipus

Provisió

Cap de gabinet
de l’alcaldia i
serveis
informatius

1

23

Completa

3.878,04 €

Grup A
Subgrup
A2

Evental

Lliure

Funcions:
a) En l’àmbit de la comunicació interna:

b) En l’àmbit de la comunicació corporativa:
-Elaboració del pla de comunicació de l'Ajuntament
-Elaboració del manual d'estil de comunicació de l'Ajuntament
-Garantir la imatge corporativa de l'Ajuntament i vetllar per la coherència d’estil en
totes les actuacions (revisió de la imatge corporativa en els diferents formats i edició
de textos).
- Coordinar l’elaboració de productes de difusió i visibilitat (cartells, flyers, tríptics i
qualsevol altre material informatiu que editi l'Ajuntament) en coordinació amb els
diferents professionals (dissenyadors web, maquetadors, etc.) i departaments
implicats.
c) En l’àmbit de les xarxes socials:
-Coordinació del disseny, execució i implementació de la reforma o de la nova web
institucional, seguint el decàleg de bones pràctiques de la Comunicació Local Pública.
-Redacció i edició de continguts web municipal de caire periodístic i de manera
periòdica
-Gestió dels perfils de l'ajuntament a les xarxes socials.
34
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-Crear mecanismes per reforçar la transparència i la coherència interna i també els
fluxos comunicatius cap al departament de comunicació.

ACTA DEL PLE

-Creació d'una àrea de comunicació dins l'ajuntament que agrupi comunicació digital,
butlletí i ràdio, per tal de crear sinergies de treball.
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- Donar suport en la comunicació interna de l'Ajuntament: avaluar els mecanismes
actuals i instaurar-ne de nous si escau (organitzar formacions a l'equip si escau,
butlletí intern mensual, intranet...).

Ajuntament d'Alcanar
d) En matèria de participació ciutadana i transparència
-Millorar els mecanismes web de comunicació en relacionats amb la transparència de
l'ajuntament i de les activitats de l'equip de govern
-El manual d'estil de comunicació de l'Ajuntament
-Estudiar la possibilitat d'instaurar mecanismes de participació directa via web
e) Així mateix i relacionades amb les funcions anteriors, li corresponen:
- Assistència i assessorament a Alcaldia i equip de govern en matèria de mitjans de
comunicació, protocol i relacions socials en actes públics.

Demana la paraula el portaveu de Junts, Ivan Romeu Hierro, per dir que de la
mateixa manera que, en ocasions, hi ha temes amb els quals no hi estan d’acord;
més enllà de la persona que sigui i que desconeix, perquè és un càrrec de confiança,
considera que s’ha fet una tasca acceptable i de millora; a diferència d’altres càrrecs
de confiança on aquesta figura queda difusa.
Considera també que s’ha fet una bona tasca de transparència i de comunicació, en
el marc d’una tasca comunicativa de tot el Consistori, amb propostes perquè aquesta
persona pugui millorar la transparència, la qual cosa valora positivament. Pensava
que aquesta figura seria únicament un càrrec de confiança, per raó de la tasca que
s’ha vingut fent ha de donar el seu vot de confiança, perquè pensa que ha estat una
feina adequada.
El portaveu de la CUP, Xavier Queralt Queralt, manifesta que no està dient res de la
tasca desenvolupada per la persona, perquè potser ha estat bona, tot i que també
s’haurien pogut millorar alguns aspectes, ja que algunes coses no s’han fet tan bé.
Tanmateix, no està d’acord en el fet que el càrrec de confiança s’utilitzi per a fer
aquesta tasca, sense entrar en la persona que l’hagi de desenvolupar.
L’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM) intervé per dir que comparteix les paraules del
Sr. Romeu Hierro, perquè no estan aquí per defensar un itinerari deductiu, una
35
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SEGON. SOTMETRE a informació pública per un període de 30 dies a través del
corresponent anunci al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, i amb la corresponent
inserció d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, perquè es puguin
presentar reclamacions i al•legacions. En el cas que durant aquest termini no es
presenti cap reclamació ni al•legació, es considerà aprovada definitivament.

ACTA DEL PLE

Totes les funcions anàlogues a les indicades o relacionades amb aquest lloc de
confiança i assessorament especial.
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- Funcions administratives necessàries per al desenvolupament de les seves tasques,
atenció telefònica i utilització d’ordinadors.

Ajuntament d'Alcanar
previsió o una especulació sobre aquest càrrec eventual, ja que avui són aquí per
parlar de fets constatats.

I pensa que això no únicament és honest sinó generós de cara a la resta de grups
municipals, per la qual cosa han optat per aquest càrrec eventual i no per altres
opcions, com podrien ser la creació d’una plaça fixa o contractar serveis externs. En
el tema de la municipalització ja li va comentar que en molts aspectes estaven en la
mateixa línia, i aquesta era una d’elles.
El Ple d’aquest ajuntament aprova aquesta proposta amb 10 vots a favor (8
ERC-AM, 1 Junts i 1 PSC-CP), amb 2 vots en contra (CUP-AMUNT) i 1 abstenció
(Desperta’t).
El portaveu de Junts, Ivan Romeu Hierro, demana que s’ajustin a la figura del càrrec
de confiança en l’àrea de la comunicació institucional, com ha vingut essent fins ara,
de manera que hi hagi la màxima participació possible, pel que fa a la resta de grups
de l’oposició.
36
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Per aquest motiu, crear una plaça com aquesta, on hi ha estratègies molt concretes,
que després es fossilitzin i condicionin aquesta comunicació institucional, no ho veu
just. I al seu parer la millor manera de gestionar aquest àmbit és fer-ho mitjançant un
càrrec eventual el qual en un període de 4 anys, si l’actual Equip de Govern no té la
sort de tornar a guanyar les eleccions, cessarà automàticament; i els propers equips
de govern podran optar a fer el mateix, o assumir una altra estratègia.

Codi Validació: 35F5ZDZKRXDC7LNDRYZ4D3XSZ | Verificació: http://alcanar.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 38

Pel que fa a la intervenció del Sr. Queralt Queralt sobre aquest càrrec, recorda que ja
se’n va parlar extensament en el passat ple de 2016. Pensa que és la forma més
honesta i més respectuosa de fer-ho, perquè quan l’alcalde finalitzi el seu mandat al
costat de l’Equip de Govern aquest càrrec cessarà “de facto”. I l’Equip de govern sí
que està convençut de les seves estratègies a nivell de comunicació; des de l’àmbit
institucional considera que ho estan fent bé. De fet, són públics i notoris els resultats
assolits durant aquests últims mesos, tot i que entén que pugui haver un altre prisma
pel que fa als projectes de comunicació institucional per a futurs governs al municipi.

ACTA DEL PLE

La realitat és que la millora de la comunicació i la transparència institucional és
palpable i notòria, en el marc dels milers de persones usuàries de les xarxes socials,
les desenes de missatges que arriben cada dia de la ciutadania d’Alcanar, les Cases
d’Alcanar i Alcanar-Platja, on se’ls traslladen inquietuds a través d’aquestes xarxes
socials; la millora de la transparència amb un reconeixement de la UAB, a través de
professionals, amb un cent per cent de transparència, on només 32 municipis de tot
Catalunya han aconseguit aquest percentatge, on molts d’aquests són òrgans
supramunicipals. També hi ha hagut la millora del llenguatge no sexista, i l’ús del
dialecte occidental en la institució ha estat una millora important. I s’han fet altres
millores fetes en l‘àmbit de la comunicació per part de les persones que han assumit
aquest càrrec eventual, per la qual cosa cal felicitar-les. Avança que es continuarà en
aquesta línia.

Ajuntament d'Alcanar
Demana en aquest sentit, que no es confongui aquest càrrec de confiança perquè
pugui comunicar res que no sigui institucional. Fins ara ha estat així, i avança que
donarà aquesta confiança sempre que no es confongui la institució amb res que sigui
partidista.
L’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), respon que li garanteix que hi haurà una
política de continuïtat quant a comunicació institucional; i continuarà vetllant, al costat
d’aquest càrrec, per la participació dels grups municipals, perquè considera que això
és sa a nivell de debat i de democràcia al municipi. Agraeix les aportacions fetes i
dona per finalitzada la sessió plenària.

Afegeix que la igualtat de gènere ha de començar a defensar-se des de la base, a les
escoles, al carrer, i també des dels grups municipals i les formacions polítiques, per la
qual cosa van lamentar molt el cas de Mireia Boya, de la CUP, que va sortir als diaris,
la qual es va trobar indefensa en alguns moments donats davant d’alguns òrgans del
seu partit polític. Li ofereix tot el seu suport des d’aquest plenari i avança el
compromís dels grups municipals del plenari, de treballar perquè això no passi en
aquesta institució i assegurar que la intervenció de les dones al plenari, sigui efectiva
i notòria.
La regidora de la CUP, Erica Bel Queralt, convé que cada vegada que la
representació al ple dels homes estigui per damunt de les dones, ho denunciarà a la
finalització de cada ple, perquè tothom sigui conscient que aquestes coses continuen
passant.
L’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), li agraeix la seva aportació, i reitera que
continuarà vetllant per la participació equilibrada i equitativa de dones i homes en
aquest plenari, sempre que sigui possible.
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L’alcalde, Joan Roig Castell (ERC-AM), diu que ell és alcalde i és home; el portaveu
del seu grup és Jordi Monfort, i també és home. Altrament, no hi ha cap problema ja
que els punts de l’ordre del dia d’avui eren de caràcter estructural i de govern, el més
normal és que els defensi el portaveu. I està segur que si cronometressin les
intervencions quant a homes i dones de l’Equip de Govern d’ERC-AM, en els passats
quatre anys, segurament sortiria un resultat bastant equitatiu.
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Espera que això només hagi estat un fet puntual, donat l’ordre del dia d’aquest ple, i
que no es reprodueixi en propers plens. Recorda també que avui és 28 de juny, la
Diada de l’Orgull LGTBI, que commemora els 50 anys del fets d’Stonewall, i pensa
que des dels ajuntaments queda molta feina per fer en defensa de les persones
LGTBI i les seves reivindicacions.

ACTA DEL PLE

Intervé la regidora de la CUP, Erica Bel Queralt, per dir que en aquest ple és la única
dona que ha parlat. I quan parlen de perspectiva de gènere és important tenir en
compte en quines persones es deleguen els càrrecs de representació.
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