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Número de registre 6414

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

Edicte sobre el cartipàs de l’Ajuntament

De conformitat amb la normativa vigent, i amb motiu de la constitució de la nova Corporació Municipal, és 
dóna publicitat als acords adoptats per l’Ajuntament en Ple en sessió de 3 de juliol de 2015 i als decret de 
l’Alcaldia, referent a l’organització i al cartipàs de l’Ajuntament de Rosselló.

A) RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE
De conformitat amb allò que s’estableix als articles 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases del règim Local, 
97, 98, 99, 100 i 101 del DL 2/03, de 28 d’abril, TR de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els òrgans 
col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions ordinàries, de periodicitat preestablerta, i de 
sessions extraordinàries, que poden ésser, si s’escau, urgents. És competència plenària fixar la periodicitat 
de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats amb competències resolutòries, tenint en consideració el 
següent: El Ple, atesa la població del municipi, ha de celebrar sessió ordinària com a mínim cada tres 
mesos,

En virtut de quant s’ha exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords:

Primer. Establir la següent periodicitat

- Sessions ordinàries: una sessió l’últim divendres cada 3 mesos, a les 13,30 hores preferentment, en el 
saló de sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte i si fos festiu, el primer dia feiner.

- Sessions extraordinàries: A criteri de l’Alcalde o quan es compleixi el quòrum que determina la Llei.

Segon. Facultar al senyor alcalde,, per a no convocar les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern 
Local (si procedeix) del mes d’agost, com a conseqüència del període de vacances, quan això no 
menyscabi la gestió dels assumptes municipals, i també per a posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries trimestrals del Ple i de la Junta de Govern Local si procedeix, en el primer cas, dins del 
mateix mes de la seva celebració..

Tercer. Acordar que l’horari per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament serà el que 
es determini de forma expressa a la convocatòria de la sessió

Quart. Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.

B) CONSTITUCIÓ COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Atès els articles 116 i 20. 3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 58 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, referent a la composició i funcionament de la Comissió Especial de Comptes.

Atès que es tracta d’una comissió de caràcter obligatori en l’organigrama municipal.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
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Primer. Crear la Comissió Especial de Comptes. amb la finalitat d’examen, estudi i informe dels comptes 
anuals de la Corporació.

Segon. Aquesta comissió estarà integrada per un representant de cada grup polític, actuant amb vot 
ponderat.

La composició serà la següent:
- President: Joan Fontova i Vilaró (CiU)), per delegació de l’alcalde
- Vocals: Maria Carme Vidal Torruella en representació de ERC-MES-AM)
David Ricart Jordana, en representació de RpT-E

Tercer. Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.

C) CONSTITUCIÓ DE GRUPS MUNICIPALS I JUNTA DE PORTAVEUS.
Ateses les facultats establertes en l’article 73. 3 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, article 50 apartat 
primer del DL 2/03, de 28 d’abril, TR de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i les disposicions 
complementàries del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, relatives a 
la constitució de grups municipals a efectes de la seva actuació corporativa.

Atès que d’acord amb el resultat de les eleccions municipals de 24 de maig de 2015, els partits polítics que 
han obtingut representació a l’Ajuntament han estat, CiU, ERC-MES-AM i RpT-E.

Atès que per un millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació, es pot acordar pel Ple de la 
Corporació, la creació de grups municipals.

Atès l’article 50 del D. L. 2/2003 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
concordança amb els articles 23 i següents del RD. 2568/1986.

El Ple de l’Ajuntament adopta per unanimitat, el següent acord:

Primer. Crear els grups municipals de CiU, ERC-MES-AM i RpT-E. als que quedaran adscrits els regidors de 
cada una d’aquestes formacions.

Segon. Designar portaveu de cada grup, als regidors següents:

Portaveu del grup de CiU Manel Plana Farran; Portaveu del Grup de ERC-MES-AM Maria Carmen Vidal 
Torruella i Portaveu del grup de RpT-E David Ricart Jordana.

Tercer. Constituir la Junta de Portaveus, i acordar que les reunions de la mateixa, i horària de celebració 
serà la que determina l’alcaldia de forma expressa a la convocatòria, preferentment tindrà reunió el dimarts 
de la mateixa setmana que s’hagi de celebrar Ple ordinari.

Quart. El règim jurídic dels grups municipals de l’Ajuntament de Rosselló, serà el previst en els articles 50 i 
51 del DL 2/03, de 28 d’abril, TR de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 23 a 26 del Reglament 
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
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D) NOMENAMENT REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN DIVERSES ENTITATS
Acte seguit, per part del Sr. Alcalde es procedeix a donar coneixement a la Corporació de les resolucions 
adoptades en les matèries següents i proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Un cop celebrades les Eleccions Locals, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir, en compliment d’allò 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, 
al nomenament dels representats de la Corporació en altres organismes.

Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista de l’anteriorment exposat, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents

ACORDS
Primer. Designar com a representant d’aquesta Corporació:
- En el Consell Escolar del Col·legi Públic “La Rosella“; Escola Bressol i Escola de Música a Manel Plana 
Farran.
- En la Comissió de Escolarització de Secundaria IES Manuel de Monsuart e Institut Torrefarrera Joan Sola 
a Manel Plana Farran.
- En la Junta de Compensació PMU 1B, PMU-3;PMU-8 SUD 1 i SUD 4 a Joan Fontova Vilaró.
- En el Consorci Comunicació Local i Xarxa Audivisula Local SL a Jaume Borrero Montijano..
- En la Mancomunitat d’Abastament d’aigua de Pinyana a Josep Abad Fernández.
- En l’Associació d’Ens Locals Propietaris Forestals de Catalunya (Elfocat) a Josep Abad Fernández.
- En el Club Esportiu Mig Segrià. a Joan Andreu Urbano Fernández.

La Corporació resta assabentada

E) RETRIBUCIONS-INDEMNITZACIONS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en 
sessió pública el dia 13 de juny.

1.2. Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació 
així com de la retribució que comporta.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. De conformitat amb 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 
dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació 
exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.

3. PROPOSTA AL PLE
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
1r. Establir que, amb efectes d’1 de juliol de 2015, el senyor Josep Abad Fernández, alcalde d’aquesta 
corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial de un 60% de la jornada laboral i percebent l’import 
de 23.000,00 euros bruts anuals, prorratejats en catorze mensualitats.

2n. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les 
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-los d’alta al règim general de la 
Seguretat Social.
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3r. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les sessions 
dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
1. Plens 70,00 euros/sessió.
2. Treballs relatius a la regidoria i representació 50 euros/sessió.
3. Junta de portaveus 30,00 euros

Aquestes assignacions tindran els següents màxims mensuals:

Tinents d’Alcalde 680,00 euros/ mensuals.
Regidors amb responsabilitat de Govern 680 Euros/mensuals.

3er. Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectivament 
realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes. La indemnització per 
quilometratge s’abonarà a raó de 0,36 euros.

4art. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.

F) DECRETS D’ALCALDIA:

1/ NOMENAMENT TINENTS ALCALDE

1. ANTECEDENTS
Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 13 de juny de 2015 i en virtut de 
la potestat d’autoorganització, ha de designar els tinents d’alcalde.

2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament, i en atenció a 
garantir una continuïtat en les seves competències, aquesta Alcaldia a l’empara d’allò que disposen els 
articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 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 i 46.1 i 52.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

3. RESOLUCIÓ
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans esmentada, Resolc:
1er. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit es relacionen,:
Sr. Manel Plana Farran, primer tinent d’alcalde.

2n. Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.

3er. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, sens perjudici que aquesta 
resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.

4art. Comunicar aquesta resolució als regidors i a les regidores designats.

2/ DECRET DE L’ALCALDIA: Constitució de regidories de gestió municipal i delegacions especials.
Als efectes de coordinar els diversos serveis municipals i per tal de facilitar-ne les tasques de direcció, 
inspecció, impuls i el seu funcionament, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats pròpies i d’acord amb la 
previsió dels articles 23.4 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, article 56 del DL 2/2003, de 28 d’abril, 
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Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i normativa concordant en matèria de règim 
local.

RESOLC:
Primer. Establir les regidories de serveis de gestió municipals, configurades com a delegacions especials de 
l’Alcaldia, sense facultats resolutives i amb atribucions de direcció i gestió dels assumptes en els seus 
àmbits d’actuació.

a) Seguretat Ciutadana
Titular/ regidor delegat: Josep Abad Fernández
Àmbits que comprèn: Seguretat i Protecció Civil.

b) Urbanisme, Medi Ambient e Hisenda Publica
Titular/ regidor delegat. Joan Fontova i Vilaró.
Adjunt a la Regidoria: Joan Andreu Urbano i Fernández.
Àmbits que comprèn: Urbanisme, Economia, Obres, Serveis i Medi Ambient

c) Acció Social, Gent Gran i Sanitat.
Titular/ regidor delegat: Elisa Torrelles Tormo.
Àmbits que comprèn: Serveis Socials, Sanitat

d). Relacions Institucionals, Ensenyament i Cultura.
Titular/ regidor delegat: Manel Plana Farran
Àmbits que comprèn: Governació i Relacions Institucionals, Ensenyament, Cultura

e) Festes, Relacions ciutadanes i emissora municipal (comunicació).
Titular/ regidor delegat: Jaume Borrero Montijano.
Àmbits que comprèn: Comunicació, Festes.

f) Associacions i Recursos Humans.
Titular regidor delegat: Silvia Olmo Pareja.
Adjunt a la Regidoria: Nerea Garcia.
Àmbits que comprèn: Recursos Humans i Associacions

g) Esports
Titular/ regidor delegat: Joan Andreu Urbano Fernandez.
Àmbits que comprèn: Esports

h) Joventut
Titular/ regidor/a delegat: Nerea García i González.
Àmbits que compren: Joventut

Segon. Cada regidoria tindrà assignat un regidor delegat, amb funcions de direcció i gestió, que podrà 
disposar de personal col·laborador dels àmbits que compren, amb funcions d’assessorament, consulta i 
propostes d’actuació. La periodicitat de les reunions serà a criteri del regidor delegat del servei.

Tercer. Nomenar als membres de la Corporació que es relacionen, regidors delegats dels serveis:

a) Seguretat Ciutadana.
Titular/ Regidor Delegat: Josep Abad Fernández
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b) Urbanisme, Medi Ambient e Hisenda Publica
Titular. Joan Fontova i Vilaró

c.) Acció Social, Gent gran i Sanitat.
Titular: Elisa Torrelles Tormo

d). Relacions Institucionals, Ensenyament i Cultura.
Titular: Manel Plana Farran

e) Festes, Relacions ciutadanes i Emissora Municipal (comunicació).
Titular: Jaume Borrero Montijano

f) Associacions i Recursos Humans.
Titular: Silvia Olmo Pareja.

g ) Esports.
Titular: Joan Andreu Urbano Fernández

h) Joventut:
Titular: Nerea Garcia González.

Quart. Els regidors delegats dels serveis, podran convocar sessions informatives per donar compte de les 
seves actuacions, a les qui hi podran assistir un representant de cada un dels grups municipals que 
constitueixin la Corporació.

Cinquè. L’Alcaldia es reserva la facultat d’avocar l’exercici de les competències delegades en casos 
d’urgència o per raons del servei.

Sisè. D’aquest decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri i es notificarà als 
interessats, considerant-se acceptat el nomenament si no es manifesta oposició al mateix durant les vint-i-
quatre hores següents. Serà objecte de publicació en el BOP, sense perjudici de la seva eficàcia a partir del 
dia següent d’haver-se dictat.

La Corporació resta assabentada

3/ DECRET DE L’ALCALDIA I RATIFICACIO PLE: Nomenament Tresorer de la Corporació.
Constituïda la Corporació Municipal amb data de 13 de juny de 2015, i atès que l’article 92. 4 de la LBRL 
7/85 estableix que la responsabilitat administrativa de les funcions de tresoreria podrà ésser atribuïda a 
membres de la Corporació en els supòsits que estableixi la legislació de l’estat,

Atès el que disposa L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a 
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional disposa que la tresoreria de les Corporació amb secretaria 
de tercera es podrà encomanar a un membre de la Corporació o a un funcionari de la mateixa.

Arran l’entrada en vigor de l’EBEP, que va derogar els articles 92 de la LRBRL i 164 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, el funcionari o membre de la Corporació que dugui a terme el lloc de treball de tresorer ja no 
cal que, abans de prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança.

Atès que l’exercici de les funcions de tresoreria per un dels membres de la Corporació serà gratuït i tindrà 
com a durada mínima la d’un any natural.
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Considerant aquests antecedents i que properament s’ha de procedir al pagament de les retribucions del 
personal i altres despeses necessàries pel funcionament normal de la Corporació.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i amb caràcter 
urgent fins que el Ple ratifiqui el present acord, RESOLC:

Primer. Nomenar com a tresorer de fons municipals al regidor Sr. Joan Fontova Vilaró, per termini del 
mandat de l’actual corporació, és a dir, per quatre anys, el qual exercirà el càrrec amb els drets i obligacions 
previstes a la legislació vigent.

Segon. Autoritzar al regidor Sr. Joan Fontova Vilaro per tal que, conjuntament amb el Sr. Josep Abad 
Fernández, alcalde de l’Ajuntament i el Senyor Segundo Fèlix Ruiz Martínez, secretari interventor de 
l’Ajuntament, puguin disposar dels fons existents als comptes corrents i d’estalvi de les entitats bancàries 
amb què l’Ajuntament de Rosselló els tingui concertats. A aquests efectes serà necessària la signatura 
conjunta de les tres persones indicades per tal de poder disposar dels fons de la Corporació Municipal.

Tercer. Procedir al canvi d’autorització de signatures davant les entitats bancàries, a favor de les persones 
que s’indiquen:
Alcalde: Sr. Josep Abad Fernández.
Tresorer: Sr. Joan Fontova Vilaró
Secretari - interventor: Sr. Segundo Fèlix Ruiz Martínez

Quart. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament, per la seva ratificació en la sessió 
extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment de l’article 38 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Sisè. Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.

Sotmès el tema a consideració de la Corporació, es ratificat per unanimitat.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes legals oportuns

Rosselló, 6 de juliol de 2015
L’alcalde, Josep Abad Fernández

———
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