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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE CAMARLES. 
 
Número de la sessió 8/ 2019 
Data: 5-07-2019 
Hora d’inici:  13:30 hores 
Hora finalització: 14:00 hores 
Lloc:  Ajuntament de Camarles Sala d’actes 
 
ASSISTENTS  
Presidenta:        Sr. Josep Antoni Navarro Serra (ERC)                                 
 
Regidors:            Sr. Ramón Brull Melich (LVP-FIC) 
                             Sra. Montserrat Bonet Caudet (ERC - AM) 

Sra. Patricia Andrés Valldepérez (LVP-FIC) 
Sra. Marta Mora Verges (ERC - AM) 
Sr. Estanislao Martínez Puig (ERC - AM) 
Sra. Yolanda Guillem Clua (ERC - AM) 
Sr. Miguel José Olid Bertomeu (LVP-FIC) 
Sra. Sandra Zaragoza Vallés (JUNTS) 
Sr. Elies Bonet Cervera (JUNTS) 
Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS) 

                                                                             
Secretari:     Teresa Roca Castell  
 
ALCALDIA 
 
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR PLE CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 15 JUNY 2019 
Seguidament per secretaria es dona compte de l'acta anterior de data 15 de juny que es aprovada per 
unanimitat 
 
2. APROVACIÓ PROPOSTA PERIODICITAT SESSIONS DEL PLE 
Vista la proposta que a continuació es transcriu, el Ple municipal amb els vuit vots favorables ( 5 d'ERC i 3 de 
la Veu ), i 3 abstencions del grup de Junts ACORDA procedir a la seva aprovació 
 
Fets 
1. 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. 
2. En virtut del principi d’autoorganització, la normativa de règim local permet que per acord de ple, adoptat 
en sessió extraordinària dins dels 30 dies següents al ple de constitució, s’ estableixi, entre d’altres, la 
periodicitat de les sessions del mateix respectant, en tot cas, el mínim previst a la normativa. 
 
Fonaments de dret 
1. Legislació aplicable: 

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) 
b. 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) 
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c. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril (TRLMRLC) 

2. D’acord amb els articles 38 i 78 ROF, en relació amb l’article 46.2.a LBRL, la periodicitat de les sessions 
ordinàries del ple serà fixada per acord del propi ple adoptat en sessió extraordinària que haurà de convocar 
l’alcalde/essa dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva de la corporació i no podrà excedir els límits 
següents: 

• En municipis de més de 20.00 habitants: com a mínim cada mes 

• En municipis d’entre 5.001 i 20.00 habitants: com a mínim cada 2 mesos  

• En municipis fins a 5.000 habitants: com a mínim cada 3 mesos 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Establir que la periodicitat de les sessions ordinàries del ple de la corporació és trimestral. 
 
Segon.- Amb caràcter general, sempre que així sigui possible, les sessions ordinàries del ple se celebraran els 
dijous a les 13:30 hores, i si fos festiu el primer dia feiner. 
 
Tercer.- Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Règim de recursos: 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació 
  
3. APROVACIÓ PROPOSTA CREACIÓ I COMPOSSIÓ COMISSIONS INFORMATIVES 
Vista la proposta que a continuació es transcriu, el Ple municipal amb vuit vots favorables 5 (d'ERC ) 3 (de La 
Veu) i 3 abstencions del grup de (Junts) ACORDA, procedir a la seva aprovació 
 
Fets 
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. 
 
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes municipals, 
la normativa de règim local permet constituir òrgans que tinguin per objecte l’estudi, informe o consulta dels 
assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del ple, en aquells municipis en què la seva existència no és 
obligatòria. 
 
Altrament, d’acord amb l’art. 20.1.d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de règim local, la comissió especial 
de comptes existeix en tots els municipis, essent necessari determinar-ne la seva composició 
 
 
 
Fonaments de dret 
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1. Legislació aplicable: 
a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) 
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, 

de 28 d'abril (TRLMRLC) 
c. 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) 
2. D’acord amb l’article 20 LRBRL, en relació amb l’article 60 TRLMRLC, els òrgans que tinguin per objecte 
l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del ple existeixen: 

• en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants  

• en tots els municipis que siguin capital de comarca 

• en la resta de municipis, quan així ho disposa el seu ROM o així ho acordi el ple 
3. D’acord amb l’art. 20.1.d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de règim local, la comissió especial de 
comptes existeix en tots els municipis la qual serà constituïda per membres dels diferents grups polítics de la 
Corporació. 
4. Les comissions informatives celebraran sessions ordinàries amb la periodicitat que acordi el Ple en el 
moment de constituir-les, tal i com disposa l’article 134 ROF, el qual afegeix que les sessions es celebraran en 
els dies i hores que estableixi l'Alcalde o President de la Corporació, o el seu respectiu President, els qui podran 
així mateix, convocar sessions extraordinàries o urgents d'aquestes. 
5. D’acord amb l’article 60.5 TRLMRLC les comissions són integrades pels membres que designin els diferents 
grups polítics que formen part de la corporació, d'acord amb els mateixos criteris de representativitat o 
proporcionalitat. 
6. L’alcalde és el president nat de totes les comissions, sens perjudici de la possibilitat de delegar la presidència 
efectiva en qualsevol membre de la corporació, a proposta de la pròpia comissió, un cop efectuada la 
corresponent elecció per aquesta, tal i com determina l’ article 125.c ROF. 
7. D’acord amb l’article 38 ROF, en sessió extraordinària que haurà de convocar l’alcalde 
/essa dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva de la corporació, el ple haurà de resoldre, entre 
d’altres, sobre la creació i composició de les comissions informatives. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Crear les comissions informatives de caràcter permanent següents: 
 

1. Comissió Informativa de Governació, Urbanisme- Industria- Medi Ambient- Agricultura i Serveis. 
2. Comissió Informativa d’Hisenda- Especial de Comptes . 
3. Comissió Informativa d’Ensenyament- Cultura Benestar Social i Sanitat. 
4. Comissió Informativa de Joventut-Festes-Esports-Promoció Econòmica, comunicació, Participació 

Ciutadana i Transparència. 
 
Comissió Informativa de Governació, Urbanisme, Indústria, Medi Ambient, Agricultura i Serveis. Format per: 
(President) Josep Antoni Navarro Serra, (Vocals) Estanislao Martínez Puig, Marta Mora Verges i Yolanda 
Guillem Clua (Esquerra Republicana de Catalunya); Sandra Zaragoza Vallés i Elies Bonet Cervera (Junts per 
Camarles i Lligallos), i Ramon Brull Melich i Miguel Olid Bertomeu (La Veu del Poble – FIC). 
 
Comissió Informativa d’Hisenda i Especial de Comptes. Format per: (President) Josep Antoni Navarro Serra, 
(Vocals) Marta Mora Verges, Montserrat Bonet Caudet i Yolanda Guillem Clua (Esquerra Republicana de 
Catalunya); Sandra Zaragoza Vallés i Elies Bonet Cervera (Junts per Camarles i Lligallos), i Ramon Brull Melich i 
Patricia Andres Valldeperez (La Veu del Poble – FIC). 
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Comissió Informativa d’Ensenyament, Cultura, Benestar Social i Sanitat. Format per: (President) Josep Antoni 
Navarro Serra, (Vocals) Montserrat Bonet Caudet, Yolanda Guillem Clua i Estanislao Martínez Puig (Esquerra 
Republicana de Catalunya); Sandra Zaragoza Vallés i Bàrbara Curto Camisón (Junts per Camarles i Lligallos), i 
Miguel Olid Bertomeu i Patricia Andres Valldeperez (La Veu del Poble – FIC). 
 
Comissió Informativade Joventut, Festes, Esports, Promoció Econòmica, Comunicació, Participació 
Ciutadana i Transparència. Format per: (President) Josep Antoni Navarro Serra, (Vocals) Montserrat Bonet 
Caudet, Marta Mora Verges Yolanda Guillem Clua i Estanislao Martínez Puig (Esquerra Republicana de 
Catalunya); Sandra Zaragoza Vallés i Bàrbara Curto Camisón (Junts per Camarles i Lligallos), i Ramon Brull 
Melich i Miguel Olid Bertomeu (La Veu del Poble – FIC). 
 
Segon.- Aquestes comissions duran a terme les seves reunions d’acord amb la periodicitat establerta per a les 
sessions plenàries i de la Junta de Govern Local i aquestes tindran lloc el dia i hora establerts per Decret de 
l’alcaldia, . 
 
Tercer.- Publicar al portal de transparència la composició i funcions de les comissions d’ acord amb l’art. 9.1. 
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Règim de recursos: 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació 
 
4. APROVACIÓ PROPOSTA NOMENAMENT DE RESPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A ALTRES ORGANISMES 
O ÒRGANS 
 
Vista la proposta que a continuació es transcriu, el Ple municipal amb els vuit vots favorables 5 (d'ERC) 3 de (La 
Veu) i 3 abstencions del grup de (Junts) ACORDA: procedir a la seva aprovació. 
 
Fets 
1. 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. 
 
2. En virtut del principi d’autoorganització, la normativa de règim local permet que per acord de ple, adoptat 
en sessió extraordinària dins dels 30 dies següents al ple de constitució, s’ estableixi, entre d’altres, el 
nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats, que siguin competència del ple. 
 
Fonaments de dret 
1. Legislació aplicable: 

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) 
b. 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) 
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c. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril (TRLMRLC) 

d. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC) 
2.D’acord amb l’article 38 ROF, en sessió extraordinària que haurà de convocar l’alcalde/essa dins dels 30 dies 
següents al de la sessió constitutiva de la corporació, el ple haurà d’ adoptar, entre d’altres, l’acord de 
nomenament de representants en la corporació en òrgans col·legiats, que siguin competència del ple. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Designar com a representants de la corporació en els organismes i entitats als següents membres: 
 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) com a titular a En Miguel Olid Bertomeu 
i suplent a En Ramón Brull Melich.  
Mancomunitat Delta Tres com a titular a En Josep Antoni Navarro Serra i com a suplent a En Miguel Olid 
Bertomeu.  
Consorci de Televisió Local a les Terres de l’Ebre com a titular a Na Montserrat Bonet Caudet i suplent Na 
Yolanda Guillem Clua.  
Consorci Localret com a titular a Na Montserrat Bonet Caudet i suplent Na Yolanda Guillem Clua.  
Consell escolar del Col·legi Sant Àngel com a titular a Na Patricia Andrès Valldepèrez i com a suplent a l’alcalde.  
Consell escolar del Col·legi dels Lligallos com a titular a Na Patricia Andrès Valldepèrez i com a suplent a 
l’alcalde. 
Consell escolar de l’I.E.S com a titular a Na Patricia Andrès Valldepèrez i com a suplent a l’alcalde. 
Consell escolar de la Llar d’Infants “Racó del Patit” com a titular a Na Patricia Andrès Valldepèrez i com a 
suplent a l’alcalde. 
Consell del Centre de Dia com a titulat Na Yolanda Guillem Clua i com a suplent en Ramon Brull Melich. 
 
Segon. Notificar aquests acords a cadascuna de les persones designades i als organismes esmentats. 
 
Tercer.- Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Règim de recursos: 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
  
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
5. APROVACIÓ PROPOSTA CONSTITUCIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Vista la proposta que a continuació es transcriu, el Ple municipal amb vuit vots favorables 5 (d'ERC) 3 de (La 
Veu) i 3 abstencions del grup de (Junts) ACORDA: Procedir a la seva aprovació 
 
Fets 
1. 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. 
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2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes 
municipals, la normativa de règim local permet constituir la junta de govern local en aquells municipis en què 
la seva existència no és obligatòria. 
 
Fonaments de dret 
1. Legislació aplicable: 

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) 
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 

28 d'abril (TRLMRLC) 
c. 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) 
2. L’article 4.1.a LRBRL atribueix als municipis la potestat d’autoorganització. 
3. D’acord amb l’article 20 LRBRL en relació amb l’article 48 TRLMRLC, la junta de govern local existeix: 

• en tots els municipis amb població superior a 5000 habitants 

• en tots els municipis que siguin capital de comarca 

• en els municipis amb població inferior a 5000 habitants, quan així ho disposa els seu ROM o així ho 
acordi el ple 

4. La periodicitat de les sessions ordinàries de la junta de govern local la determina el ple, de conformitat amb 
l’article 99 TRLMRLC. En defecte de previsió, celebrarà sessió ordinària cada 15 dies com a mínim en aplicació 
de l’article 112.2 ROF. 
5. Pel que fa al dia i hora en que s’han de celebrar les sessions ordinàries de la junta de govern local, correspon 
a l’alcalde o president la seva fixació mitjançant Decret tal i com estableix l’article 112.3 ROF . 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada pels membres nomenats per l’alcaldia. 
 
Segon.- La periodicitat de les sessions ordinàries serà quinzenal, i les sessions tindran lloc els dijous a les 13:30, 
la periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la 
convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una 
millor gestió en els assumptes municipals. 
 
Tercer.- Les competències de la junta de govern local seran les que se li atribueixin per delegació de l’alcaldia 
i del ple de la corporació. En tot cas, li correspon l’assistència a l’ alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. 
 
Quart.- Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Règim de recursos: 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació 
 
6. APROVACIÓ PROPOSTA DELEGACIÓ COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
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Vista la proposta que a continuació es transcriu, el Ple municipal amb 8 vots favorables 5 (d'ERC) 3 de (La Veu) 
i 3 abstencions del grup (Junts) ACORDA, procedir a la seva aprovació. 
 
Fets 
1. 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. 
  
2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes 
municipals, la normativa de règim local permet que el ple delegui determinades atribucions en la junta de 
govern local i en l’alcaldia. 
 
Fonaments de dret 
1. Legislació aplicable: 

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) 
b. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 

28 d'abril (TRLMRLC) 
c. 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). 
d. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 

2. De conformitat amb els articles 22.4 LRBRL, i altra legislació concordant, és facultat del ple la delegació de 
l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde i en la junta de govern local. Tot això, llevat de les matèries 
indelegables previstes al propi art. 22.4 LRBRL. Altrament, l'art. 9.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 
jurídic del Sector Públic, preveu que en cap cas serà objecte de delegació, entre d'altres: 

• L’adopció de disposicions de caràcter general 

• La resolució de recursos en els òrgans administratius que han dictat els actes objecte de recurs. 

• Les matèries que així es determinen per una norma amb rang de Llei. 
3. L’acord de delegació s’adoptarà per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació en cas 
que es delegui en la junta de govern local i, per majoria simple, en cas que la delegació es faci a favor de 
l’alcaldia, d’acord amb l’article 57 TRLMRLC en relació amb l’article 51.2 ROF. 
4. L’art. 51.3 ROF disposa que l’acord de delegació contindrà l’àmbit dels assumptes a que aquesta faci 
referència i les facultats concretes que es deleguin, així com les condicions específiques de l’exercici de les 
mateixes en la mesura en que es concretin o apartin del règim general previst al ROF. 
5. La delegació d’atribucions sortirà efectes a partir de l’endemà de la seva adopció sens perjudici de la seva 
preceptiva publicació en el butlletí oficial de la província, d’acord amb l’ article 51.2 ROF en relació amb l’article 
9.3 LRJSP. 
6. A les delegacions els hi resultarà d’aplicació el règim general regulat ales articles 114 a 118 ROF. 
7. L’art. 118 del ROF estableix que la delegació d’atribucions s’entén que és per un termini indefinit, llevat que 
la resolució o acord de delegació disposi el contrari, o la temporalitat d’ aquesta deriva de la naturalesa pròpia 
de la delegació. 
El caràcter indefinit de la delegació és justifica atès que la delegació es confereix per un òrgan i no pel seu 
titulars. 
8.Les resolucions administratives que s’adoptin per delegació indicaran expressament aquesta circumstància i 
es consideraran dictades per l’òrgan delegant, en aplicació de l’ article 9.4 LRJSP. 
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En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, la delegació de les següents atribucions del Ple en les 
matèries següents: 
 

ATRIBUCIÓ MARC LEGAL 

Contractació 

Contractar les obres, els subministraments, els serveis i els contractes administratius especials quan el valor 

estimat dels contractes superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia dels 6 

milions, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses 

sempre que l'import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge esmentat o la quantia assenyalada. 

 

 
DA 2a. 2. LCSP 

Contractar les concessions d'obres i concessions de serveis quan el valor estimat dels contractes superi el 10% 

dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia dels 6 milions, inclosos els de caràcter 

plurianual quan la durada sigui superior  a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de 

totes les anualitats superi el percentatge esmentat o la quantia assenyalada. 

 
 

DA 2a. 2. LCSP 

Adjudicar contractes privats quan el pressupost base de licitació superi el 10 % dels recursos ordinaris del 

pressupost o l'import del 3 milions d'euros. 

DA 2a 9. LCSP 

Aprovar plecs de clàusules administratives generals DA 2a. 2. LCSP 

Constituir Juntes de Contractació DA 2a 5. LCSP 

Crear centrals de contractació 228 LCSP 

Direcció de govern i administració 

Exercir accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària 22.2.j. LBRL 

Aprovar la declaració de lesivitat 22.2.k. LBRL 

Aprovar la memòria justificativa per l'establiment d'un servei públic 85.2 LBRL 

Aprovar l'expedient acreditatiu de la conveniència i oportunitat per la iniciativa pública  pel desenvolupament 

d'activitats econòmiques 

86.1 LBRL 

Concedir medalles, emblemes, condecoracions o altres distintius honorífics i conferir títols de fills predilectes o 

adoptius o de membres honoraris de la Corporació. 

 

50.24 ROF 

Gestió econòmica 

Autoritzar i disposar despeses en l'àmbit de la seva competència 21.1. f. LBRL 

Concertar operacions de tresoreria, la quantia de les quals acumulada de les  operacions vives superi el 15% dels 

ingressos corrents liquidats a l'any anterior, conforme a la llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

22.2.m. LBRL 

Concertar operacions de crèdit la quantia dels quals acumulada superi el 10% dels recursos ordinaris del 

pressupost, d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

22.2.m. LBRL 

Aprovar modificació pressupostària per crèdits ampliables BEP 

Aprovar modificació pressupostària per incorporació de romanents BEP 

Aprovar modificació pressupostària per generació de crèdits BEP 

Acordar les operacions de crèdit o garantia i concedir quitacions i esperes, així com el reconeixement 

extrajudicial de crèdits 

 

50.12 ROF 

Establir o modificar preus públics 47 TRLRHL 
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Personal 

L'autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de l'entitat local per a un segon lloc o activitat en 

el sector públic, així com la resolució motivada reconeixent  la compatibilitat o declarant la incompatibilitat del citat 

personal per a l'exercici d'activitats de l'entitat local, a què es refereixen els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 

26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. 

 

50.9 ROF 

Patrimoni 

Adjudicar la concessió sobre béns de domini públic quan el pressupost base de licitació superi el 10 % dels recursos 
ordinaris del pressupost o l'import de 3 milions d'euros. 

DA 2a.9 LCSP 

Adquirir els béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost bases de licitació superi el 
10 % dels recursos ordinaris del pressupost o l'import de 3 milions d'euros. 

 

DA 2a.9 LCSP 

Alienar el patrimoni quan el pressupost base de licitació superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost o 
l'import de 3 millions d'euros, sempre que no siguin béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigues el 
seu valor; o en el cas d'informe desfavorable del departament competent de l'Administració local d'acord amb l'art. 
209.2d.) del TRLMRLC. 

 
 

DA 2a. 10 LCSP 

 

Alienar el patrimoni declarat de valor històric o artístic qualsevol que sigues el seu valor. 

DA 2a. 10 LCSP 

Urbanisme -Activitats d'intervenció  

Aprovar els projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o no estigui previst en el pressupost, o 
comportin l'expropiació forçosa de béns. 

22.1.ñ LBRL 

 
Segon.- L’eficàcia d’aquest Acord 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. 
 
Tercer.- Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis, sens 
perjudici que sigui efectiu a partir de l’endemà de la data de la Resolució, d’ acord amb el que estableix l’article 
44.2 del ROF. 
 
Quart.- Publicar al portal de transparència les delegacions d’acord amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Règim de recursos: 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació 
 
7. APROVACIÓ PROPOSTA DEDICACIONS I RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES 
 
Vista la proposta que a continuació es transcriu, el Ple municipal amb vuit vots favorables 5 (d'ERC) 3 de (La 
Veu) i 3 abstencions ACORDA: procedir a la seva aprovació 
 
Fets 
1. 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. 
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2. En virtut del principi d’autoorganització la normativa de règim local permet que per acord de ple s’estableixi 
el règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes. 
  
Fonaments de dret 
1. Legislació aplicable: 

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) 
b. 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) 
c. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 

28 d'abril (TRLMRLC) 
d. Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG) 
e. Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de 

retribucions en l’àmbit del sector públic (RDL 24/2018) 
f. Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a 

favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 
2019 

g. Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei 
h. Ordre EHA/3770/2005, de 1 de desembre, per la qual es revisa l'import de la indemnització per us de 

vehicle particular establerta en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per 
raó del servei 

i. Ordre EHA/3771/2005, de 2 de desembre, per la qual es revisa la quantia de les despeses de locomoció 
i de les dietes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 

 
2. De conformitat amb l’article 75 LRBRL, en relació amb l’article 166 TRLMRLC, els membres de la corporació 
tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació 
exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats de la corporació, en les condicions que estableixi el ple de la corporació. 
 
L'exclusivitat implica la incompatibilitat per a la percepció d'altres retribucions amb càrrec als Pressupostos de 
les Administracions Públiques i s'estén també a l'exercici d'activitats de caràcter privat. La incompatibilitat per 
a l'exercici d'altres activitats retribuïdes, tant de caràcter públic com privat, es regirà pel que preveu la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. Per 
tant, l'esmentada incompatibilitat retributiva no impedeix l'exercici de les activitats exceptuades que relaciona 
l'art. 19 de la Llei 53/1984. 
 
El número de membres amb règim de dedicació exclusiva haurà de respectar els límits previstos a l’article 
75.ter LRBRL. 
 
Pel que respecta al nombre de membres que podran gaudir de dedicació parcial, la Llei no el limita en cap cas, 
però en tot cas cal estar al que estableix l’art 75.2 de la LRBRL, que atribueix aquest dret als membres que 
ocupen un dels llocs definits en l’esmentat article, és a dir, Presidència o Vice-presidència, ostentin delegacions 
o desenvolupin tasques de responsabilitat que requereixen d’aquest tipus de dedicació. 
 
3. L’establiment de qualsevol règim de dedicació i la quantia de les retribucions a percebre requerirà, en tot 
cas, de l’existència de la corresponent consignació pressupostària (cap. I de la classificació econòmica del 
pressupost de despeses de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, llevat de les dietes, que és cap. II). 
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4. Pel que fa al règim retributiu, aquest haurà de respectar allò que disposa l’article 75 bis LBRL en relació amb 
l’article 18 del RDL 24/2018. 
 
5. Segons l'art. 75.3 de la LRBRL, els membres de la Corporació que no tinguin atribuïda dedicació exclusiva ni 
dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
Corporació de la que formen part, en la quantia assenyalada pel Ple. 
 
6. En aplicació l’ article 75.5 LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província 
i al tauler d'anuncis de la corporació. Així mateix, d’acord amb l’art. 11 LTC, relatiu a la Transparència en la 
gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, l’Administració ha de fer pública, entre d’altres b) 
Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs 
de l’Administració pública i del personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis, i 
les indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el càrrec. 
 
En conseqüència, S'ACORDA: 
 
Primer.- Establir que no hi hauran retribucions ni parcials ni en dedicació exclusiva per l’ exercici del càrrec 
d'alcalde ni de regidor/ra 
Segon.- Establir el règim d’assistències a les sessions dels òrgans col·legiats que es detalla tot seguit: 

1. Ple,150 euros/sessió. 
2. Junta de Govern Local, 200 euros/sessió 
3. Comissions Informatives i Comissió Especial de Comptes 100 euros/sessió 

Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial poden percebre assistències 
per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part. 
El procediment de justificació de les assistències a sessions es farà mitjançant certificat del secretari de l’òrgan 
acreditatiu dels regidors assistents a cada sessió. Amb aquest certificat es procedirà a confeccionar el resum 
detallat per a cada regidor de les assistències per la seva inclusió a les nòmines. 
Tercer.- Comunicar la present resolució a l’Àrea d’Intervenció per procedir a la consignació adequada i suficient 
de les quantitats en el pressupost de despeses de la Corporació. 
Quart.- Publicar íntegrament el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
corporació. 
 
Règim de recursos: 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
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SECRETARIA 
 
8. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DELEGACIÓ GENÈRICA A LES REGIDORIES, JUNTA DE GOVERN 
LOCAL I TINENTS D'ALCALDE. 
 
Seguidament es dona compte del Decret de l'Alcaldia , referent a la delegació de competències en la Junta de 
Govern Local, Tinents d'Alcalde i Regidors, restan el Ple assabentat a l'efecte. 
 
DECRET 
Proposta Delegació de Competència Junta de Govern Local, Tinents d'Alcalde i Regidors. 
 
Fets 
1. 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. 
2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels assumptes 
municipals, la normativa de règim local permet que l’alcaldia delegui determinades atribucions a la Junta de 
Govern Local, com a òrgan col·legiat. Altrament, l’Alcalde pot delegar l’exercici de determinades atribucions 
en els membres del Junta de Govern Local i quan no n’hi ha, en els tinents d’alcalde. 
Això sens perjudici de la possibilitat de conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, a favor de 
qualsevol regidor, encara que no pertanyi a la junta de govern local. 
 
Fonaments de dret 
1. Legislació aplicable: 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril 
(TRLMRLC) 
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). 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
2. De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 LRBRL, i altra legislació concordant, és facultat de l’Alcaldia la 
delegació de l’exercici de les atribucions pròpies recollides en l’apartat primer de l’article 21, en la junta de 
govern local, en els membres d’aquesta, i en els municipis on aquesta no fos constituïda, en els tinents 
d’alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de les matèries 
indelegables previstes al propi art. 21.3 LRBRL. 
Altrament, l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, preveu que en cap cas 
serà objecte de delegació, entre d’ altres: 

• La resolució de recursos en els òrgans administratius que han dictat els actes objecte de recurs. 

• Les matèries que així es determinen per una norma amb rang de Llei. 
3. D’acord amb l’article 43.3 ROF les delegacions genèriques es referiran a una o diverses àrees o matèries 
determinades i podran estendre’s tant a la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los 
en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
Per la seva banda, l’article 56.2 TRLMRLC disposa 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. 
4. La delegació d’atribucions sortirà efecte l’endemà de la data del Decret de delegació, excepte que 
s’estableixi el contrari, sens perjudici de la seva preceptiva publicació en el butlletí oficial de la província, 
d’acord amb l’ article 44.2 ROF en relació amb l’article 9.3 LRJSP. 
5. A les delegacions els hi resultarà d’aplicació el règim general regulat ales articles 114 a 118 ROF. 
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6. L’art. 118 del ROF estableix que la delegació d’atribucions s’entén que és per un termini indefinit, llevat que 
la resolució o acord de delegació disposi el contrari, o la temporalitat d’aquesta deriva de la naturalesa pròpia 
de la delegació. 
El caràcter indefinit de la delegació és justifica atès que la delegació es confereix per un òrgan i no pel seu 
titulars. 
7. Les resolucions administratives que s’adoptin per delegació indicaran expressament aquesta circumstància 
i es consideraran dictades per l’òrgan delegant, en aplicació de l’article 9.4 LRJSP. 
8. D’acord amb l’art. 9 LTC, a l’organització institucional i l’estructura administrativa que l’Administració ha de 
fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure, entre d’altres c) Les funcions que tenen 
atribuïdes l’Administració i els organismes i entitats a què fa referència la lletra a, amb indicació de l’ens, 
l’entitat o l’òrgan que les exerceix en cada cas. 
 
En conseqüència, RESOLC: 
1.- DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
Primer.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries 
següents matèries: 
 
ATRIBUCIÓ MARC LEGAL 
Contractació 
Contractar les obres, els subministraments, els serveis, les concessions d'obres i concessions de serveis i els 
contractes administratius especials quan el valor estimat dels contractes no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia dels 6 milions, inclosos els de caràcter plurianual quan 
la durada no sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les 
anualitats no superi ni el percentatge esmentat ni la quantia assenyalada. 
DA 2a. 1. LCSP 
Adjudicar els contractes privats quan el pressupost base de licitació no superi el 10 % dels recursos ordinaris 
del pressupost ni l'import del 3 milions d'euros. 
DA 2a. 9. LCSP 
Direcció de govern i administració Representar a l'Ajuntament 21.1b LBRL 
Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals 21.1.d LBR Gestió econòmica 
Autoritzar i disposar dins dels límits de la seva competència 21.1.f LBRL 
Operacions de Tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les 
operacions vives no superi el 15 % dels ingressos corrent liquidats en l'exercici anterior. 
21.1.f LBRL 
Reconèixer i liquidar obligacions derivades de compromisos de despeses 185.2 TRLRHL Ordenar pagaments 
21.1.f LBRL 
Retre comptes 21.1. f LBRL 
Aprovar la modificació pressupostària per crèdits ampliables BEP 
Aprovar la modificació pressupostària per incorporació de romanents BEP Aprovar la modificació 
pressupostària per generació de crèdits BEP Aprovar la modificació pressupostària per transferència de crèdits 
BEP Aprovar la liquidació de tributs 101 LGT 
Patrimoni 
Atorgar llicències ús privatiu de béns de domini públic 218 TRLMRLC 
Atorgar la concessió sobre béns de domini públic quan el pressupost base de licitació 
no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3 milions d'euros. DA 2a.9 LCSP 
Adquirir béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost bases de licitació no 
superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3 milions d'euros. 
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DA 2a.9 LCSP 
Alienar el patrimoni quan el pressupost base de licitació no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost 
ni els 3 milions d'euros, sempre que no siguin béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigues el 
seu valor 
DA 2a. 10 LCSP 
Aprovar la permuta de béns 210 TRLMRLC 
Exercir accions i defensa dels béns, en cas d'urgència 229 TRLMRLC Personal 
Aprovar l'oferta d'ocupació publica 21.1.g. LBRL 
Aprovar les bases de les proves per la selecció de personal 21.1.g. LBRL Aprovar les bases del concurs per la 
provisió de personal 21.1.g. LBRL 
Distribuir les retribucions complementaries que no siguin fixes i periòdiques 21.1.g. LBRL Urbanisme -Activitats 
d'intervenció 
Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general no atribuïts expressament al Ple 21.1.j 
LBRL 
Aprovar els instruments de gestió urbanística 21.1.j LBRL Aprovar els projectes d'urbanització 21.1.j LBRL 
Atorgar llicències, llevat que la normativa sectorial les atribueixi a un altre òrgan 21.1.q. LBRL 
Aprovar els projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació i estigui previst en el 
pressupost 21.1.o.LBRL 
Segon.- Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució 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. 
Tercer.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis, 
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 ROF. 
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’ efectuï 
 
2.- DESIGNACIÓ DE TINENTS D’ALCALDIA I DELEGACIONS D’ ATRIBUCIONS 
Primer.- Nomenar els tinents d’alcalde i delegar-los les atribucions genèriques següents de les àrees que es 
detallen a continuació: SR. RAMON BRULL MELICH, PRIMER TINENT D’ALCALDE 
AREA D’ESPORTS, SANITAT I CEMENTIRI, direcció i gestió 
SRA. MONTSERRAT BONET CAUDET, SEGONA TINENTA D’ALCALDE ÀREA DE COMUNICACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I PARTICIPACIÓ CIUTADANA, direcció i gestió. 
SRA. PATRICIA ANDRES VALLEPEREZ, TERCERA TINENTA D’ ALCALDE 
ÀREA D’ENSENYAMENT I ESPLAIS, direcció i gestió. 
Segon.- Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució 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. 
Tercer.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis, 
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 ROF. 
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’ efectuï. 
 
3.- DELEGACIÓ ATRIBUCIONS EN LES REGIDORIES. 
Primer.- Delegar les següents atribucions genèriques de direcció i gestió en els regidors/ra següents: 
SRA. MARTA MORA VERGES, 
AREA D’HISENDA I ASSOCIACIONS, direcció i gestió. SR. ESTANISLAO MARTINEZ PUIG 
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AREA DE FESTES I SERVEIS, direcció i gestió. SR. MIGUEL OLID BERTOMEU 
AREA DE MEDI AMBIENT, INDÚSTRIA, AGRICULTURA I CAMINS, 
direcció i gestió 
SRA. YOLANDA GUILLEM CLUA 
AREA DE CULTURA I BENESTAR SÒCIAL, direcció i gestió. 
Segon.- Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució 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. 
Tercer.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis, 
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 ROF. 
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’ efectuï 
Règim de recursos: 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació 
L'alcalde, Josep Antoni Navarro Serra 
 
9. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL SEGUIDAMENT ES DONA COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA REFERENT AL NOMENAMENT DE 
TINENTS D'ALCALDE I MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, RESTANT EL PLE ASSABENTAT A L'EFECTE. 
 
Seguidament es dona compte del decret de l'Alcaldia referent al nomenament de Tinents d'Alcalde i membre 
de la Junta de Govern Local, restant el Ple assabentat a l'efecte. 
 
DECRET 
Proposta nomenament tinents d'alcalde i membres Junta de Govern Local. 
Fets 
1. 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. 
2.La present corporació disposa de junta de govern local, acordada al ple de data 13/02/2014. 
Els tinents d’alcalde són un òrgan d’existència obligatòria en tots els ajuntaments d’acord amb la normativa de 
règim local. 
Correspon a l’alcaldia nomenar els membres que han d’integrar la junta de govern local i, d’entre els membres 
d’aquesta, designar els tinents d’alcalde. 
Fonaments de dret 
1.Legislació aplicable: 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril 
(TRLMRLC) 
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). 
2.D’acord amb l’article 23 LRBRL i, en el mateix sentit, l’article 54 TRLMRLC, la junta de govern local s’integra 
per l’alcalde i un número de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats 
lliurement per l’alcaldia. Les competències de la junta de govern local seran les que se li atribueixin per 
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delegació de l’alcaldia i del ple de la corporació. En tot cas, li correspon l’assistència a l’alcaldia en l’exercici de 
les seves atribucions. 
Així mateix, correspon a l’alcalde o president, mitjançant Decret, la fixació del dia i hora en que s’han de 
celebrar les sessions ordinàries de la junta de govern local, tal i com estableix l’article 112.3 ROF. 
De conformitat amb els articles 20.1 a) LRBRL i 48 TRLMRLC, els tinents d’ alcalde són un òrgan necessari de 
l’ajuntament. L’alcalde o alcaldessa els designa i revoca lliurement entre els membres de la junta de govern 
local i quan no n’hi ha, d’entre els regidors, tal i com disposen els articles 23.3 LRBRL i 55 TRLMRLC. 
D’acord amb l’article 46.2 ROF el nombre de tinents d’alcalde no pot excedir del nombre de membres de la 
junta de govern local. 
Del nomenament dels membres de la junta de govern local i dels tinents d’ alcalde es donarà compte al ple en 
la primera sessió que celebri, es notificarà als designats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sens 
perjudici de la seva efectivitat a comptar de l’endemà de la signatura de la Resolució de l’alcaldia, excepte que 
en aquesta es disposi el contrari, tal i com estableix l’article 46.2 ROF. En conseqüència, RESOLC: 
Primer.- Nomenar els membres de la junta de govern local d’aquest ajuntament els regidors i les regidores 
següents: 
Sr. Josep Antoni NAVARRO SERRA Sr. Ramon BRULL MELICH 
Sra. Montserrat BONET CAUDET 
Sra. Patricia ANDRES VALLDEPEREZ 
Segon.- Designar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament, d’entre els membres de la junta de govern local, els 
regidors i les regidores següents: Sr. Ramon BRULL MELICH, primer tinent d’alcalde 
Sra. Montserrat BONET CAUDET, segona tinenta d’alcalde 
Sra. Patricia ANDRES VALLDEPEREZ, tercera tinenta d’alcalde 
Tercer.- Fixar com a dia per a dur a terme les juntes de govern, els dijous a les 10:00 hores, amb la periodicitat 
establerta per l’Acord de Ple núm. 8 de data 05/07/2019. 
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 seva signatura. 
Cinquè.- Notificar aquesta Resolució als regidors i a les regidores interessats. 
Sisè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme. 
Setè.- Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Règim de recursos: 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos 
a comptar de l'endemà de la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació 
L'alcalde, Josep Antoni Navarro Serra 
 
 
Secretari Interventor        Alcalde 
Teresa Roca Castell         Josep Antoni Navarro Serra 


