
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

ORGANITZATIVA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

CELEBRADA EL DIA 01 DE JULIOL DE 2019 

 

Data: 01 de Juliol de 2019 

Horari: 12,00 a 12,30 hores.  

Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.  

Regim: Extraordinària d’acord amb l'article 38 del Reglament d'organització i funcionament i 

Regim Jurídic de les Entitats Locals de 28/11/1986 

 

Hi assisteixen: 

Alcalde:  

Josep Abad i Fernandez.  

Regidors:  

Manel Plana Farran. 

Jaume Borrero Montijano.  

Silvia Olmo Pareja. 

Joan Andreu Urbano Fernandez. 

Raul Jove Bañeres. 

Judit Teixine Baradad. 

Antoni Bosch Carabante. 

Nuria Montserrat Fernandez 

Cristina Pena Jove. 

 

Excusa la seva assistència: Elisa Torrelles Tormo.  

 

Secretari:  

 

S. Fèlix Ruiz Martínez 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació 

2. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació i regulació 

intervencions. 

3. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes. 

4. Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els 

quals ha d’estar representat l’Ajuntament. 

5. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde 

de l’Ajuntament, de creació i composició Regidories i delegacions. 

6. Proposta de Constitució Grups Municipals i dels seus respectius portaveus. 

7. Regim de Retribucions; Indemnitzacions i Dietes Membres Corporació. 

8. Proposta Calendari Festes Locals any 2020 

9. Coneixement Decrets de l’Alcaldia. 

 

 
 



 

I.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA 

CORPORACIÓ.  

Es aprovada per unanimitat l’Acta de la sessió constitutiva de la corporació, celebrada el dia 

15 de juny de 2019, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors i les regidores 

disposen d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria, i a la qual tots i 

totes donen llur conformitat.  

 

II.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE LA 

CORPORACIÓ I REGULACIÓ INTERVENCIONS. 

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 TRES MESOS, a les 12,00 

hores preferentment, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte i si fos 

festiu, el primer dia feiner. 

2.- 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 

vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com 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.  

 

Cinquè.- Establir les següents NORMES FUNCIONAMENT PLENS. 

 

Inici de la sessió. 

1.- Si es compleixen les condicions establertes a l’article 46.2 c) de la Llei 7/85 del 2 d’abril, 

l’Ajuntament en Ple es constitueix quan l’Alcalde declara oberta la sessió, cosa que ha de ser 

a l’hora prevista a la convocatòria. En aquest moment el secretari ha de prendre nota dels 

assistents. 



 

2.- A partir de l’inici de la sessió els regidors que s’hi incorporin o que l’abandonin han de 

comunicar-ho a l’alcalde, que ha d’ordenar que consti en acta, a l’efecte del quòrum i les 

votacions. 

3.- El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç dels membres legals dels seus 

membres; aquest mínim d’assistència cal que es mantingui al llarg de tota la sessió. En 

qualsevol cas cal que hi assisteixin l’alcalde i el secretari o qui legalment els substitueixi. 

 

Procediment per al debat. 

1.- La sessió s’inicia amb la votació de l’acta de la sessió anterior, que cal llegir prèviament 

en el cas que no s’hagi tramès als regidors.  

2.- Els punts de l’ordre del dia són enunciats per l’alcalde, moment en què dóna la paraula al 

ponent o regidor a qui correspongui exposar l’assumpte. 

 

El ponent podrà intervenir amb un temps màxim de deu minuts 

 

Finalitzada l’exposició, el president atorga la paraula a tots els grups municipals que ho 

sol·liciten, que l’exerceixen a través dels respectius portaveus o regidors que hagin designat, 

per ordre invers al seu nombre de regidors. El temps d’aquest primer torn té habitualment un 

límit de tres minuts, sens perjudici de les facultats del president d’ampliar aquest termini en el 

debat d’aquells assumptes que, per la seva importància, requereixin més temps d’exposició. 

 

3.- Els grups poden partir el seu temps d’intervenció entre els diversos dels seus membres. 

4.- El president pot atorgar un segon torn de rèplica als regidors que hagin intervingut en el 

primer torn, que tindrà una durada màxima de dos minuts.  

5. El president podrà concedir l'ús de la paraula quan li sigui demanada per al·lusions. La 

durada dels torns de rèplica per al·lusions serà de dos minuts com a màxim.  

 

Intervenció dels regidors afectats. 

1.- L’alcalde i els regidors s’han d’abstenir de participar en la deliberació, la votació, la 

decisió i l’execució de qualsevol assumpte si hi concorren algunes de les causes a què es 

refereix la legislació sobre procediment administratiu i la de contractes de les administracions 

públiques. 

2.- Quan es donin els anteriors supòsits i si el president estima que la presència del regidor 

afectat pot condicionar el debat i el sentit del vot dels altres regidors, pot disposar que el 

regidor esmentat abandoni la sala. 

3.- En el cas que l’afectat per l’assumpte a debatre sigui l’alcalde o qui en faci les funcions, ha 

d’abandonar la sala en qualsevol cas, ha de delegar la presidència de la sessió durant el 

transcurs del punt en qüestió al tinent d’alcalde a qui correspongui substituir-lo. 

 

Mocions d’urgència. 

1.- Excepcionalment, el Ple ordinari pot tractar, i votar propostes de resolució que no constin 

a l’ordre del dia, per raó d’urgència. En aquest cas, és indispensable que el Ple apreciï la 

urgència de la qüestió per majoria absoluta. 

2.- En el cas que el Ple no apreciï la urgència de la moció, aquesta restarà sobre la taula i 

haurà de ser inclosa necessàriament a la sessió següent.  



 

3.- Els assumptes poden ser retirats quan ho sol·liciti el ponent o el grup municipal que el 

proposi. 

 

L’ajornament de la votació. 

1.- El Ple pot adoptar per majoria simple la resolució de deixar els assumptes que consideri 

adients sobre la taula, per manca d’informació suficient per a adoptar una resolució. 

2.- Els assumptes deixats sobre la taula s’han d’incloure a l’ordre del dia del següent Ple 

ordinari. 

3.- Els assumptes poden ser retirats quan ho sol·liciti el ponent o el grup municipal que els 

proposi. 

 

La votació dels assumptes. 

1.- Un cop suficientment debatuts cadascun dels punts de l’ordre del dia, l’alcalde sotmet a 

votació les diverses propostes de resolució que expressament s’hagin formulat en el decurs del 

debat. 

2.- La votació és ordinària, excepte quan qualsevol portaveu o regidor no adscrit demana la 

votació nominal, pública o secreta i així ho acorda el Ple per majoria simple. Així mateix, 

podran acordar-se els assumptes per assentiment quan cap Regidor no demani la paraula. 

3.- Si no hi ha assentiment i no se sol·licita la votació nominal, es passarà a la votació 

ordinària, que es fa a mà alçada, i es porta a terme demanant l’alcalde els vots a favor, en 

contra i les abstencions sobre cadascuna de les propostes. 

4.- La votació nominal consisteix en el requeriment per part del secretari de cadascun dels 

regidors per ordre alfabètic, els quals expressen la seva posició a favor, en contra o 

d’abstenció sobre cadascuna de les propostes. 

En el cas de votació amb resultat d’empat, es fa una nova votació i si persisteix l’empat 

decideix el vot de qualitat del president. 

5.- A la votació nominal i secreta, l’expressió del sentit del vot es fa mitjançant una papereta 

que cada regidor introdueix en una urna. Finalitzada la votació, el secretari procedeix al 

recompte. És dret dels regidors emetre el seu vot nominal de forma pública i de demanar que 

consti en acta. 

 

Explicació de vot. 

Tots els grups municipals i els regidors aïlladament poden fer constar en acta l’explicació del 

sentit i les raons del seu vot. 

 

Potestat del president. 

L’alcalde, o el tinent d’alcalde que el substitueixi, té, en la seva qualitat de president del Ple 

municipal, les següents potestats: 

a) Variar l’ordre de tractaments dels punts de l’ordre del dia per tal de fer possible la 

presència del màxim nombre de regidors en el debat i la votació dels punts més rellevats, o 

per qualsevol altre motiu justificat d’ordre o d’estímul de la participació ciutadana. 

b) Sol·licitar o autoritzar la intervenció de personal de la Corporació o d’altres experts 

assimilables, per tal d’aclarir extrems tècnics o de proporcionar més informació sobre aquests. 

c) Cridar a l’ordre, i fins i tot retirar l’ús de la paraula, als regidors que s’excedeixin del temps 

atorgat, que es desviïn notòriament de la qüestió en debat o que emprin expressions injurioses 



 

o calumnioses en relació a persones o institucions. Així mateix, l’alcalde podrà fer abandonar 

la sala als Regidors que, malgrat haver estat cridats a l’ordre, persistissin en la seva actitud. 

d) Cridar a l’ordre, i fins i tot desallotjar, el públic assistent a la sessió quan la seva actitud 

n’impedeixi el normal desenvolupament. En aquest cas, la sessió pot continuar a porta 

tancada. 

e) Suspendre provisionalment el desenvolupament de la sessió quan es produeixin 

circumstàncies que així ho aconsellin. En aquest cas la sessió es reprendria un cop 

desaparegudes les circumstàncies expressades, durant el mateix dia, o bé seria convocada per 

celebrar-se novament en el termini de tres dies. 

 

Ordenació del debat.  

1. L'Alcalde/essa ordenarà el debat de conformitat amb les regles següents:  

a) Cap Regidor podrà parlar sense haver demanat la paraula al president i haver-la obtingut.  

b) Ningú podrà ser interromput quan parli, excepte pel president per demanar-li que torni a la 

qüestió o per cridar-lo a l'ordre.  

c) Durant el debat l'alcalde podrà intervenir en tot moment sense limitació.  

d) La Presidència dirigirà els debats d'acord amb els principis recollits als preceptes anteriors, 

amb criteris de flexibilitat, tenint en compte els drets fonamentals de representació política i 

de lliure expressió.  

e) Quan es formuli una pregunta i aquesta sigui contestada, no s'admetrà el debat sobre la 

mateixa. Només hi haurà un dret de rèplica durant un temps màxim de dos minuts.  

2. El President cridarà a l'ordre en els casos següents:  

a) Quan els regidors/es es desviïn notòriament del tema objecte del debat o tornin sobre el que 

ja s'hagi discutit.  

b) Quan es profereixin paraules ofensives i desconsiderades per als interlocutors mateixos i 

quan es produeixin frases atemptatòries al prestigi dels organismes municipals, de les 

institucions públiques i de llurs representants.  

c) Quan algú es dirigeixi directament a un regidor o grup sense sol·licitar la paraula a la 

Presidència.  

3. El President podrà retirar l'ús de la paraula:  

a) Si concorre qualsevol de les causes expressades en la lletra b) de l'apartat anterior i el 

president fa crides a l'ordre al mateix membre del consistori durant el transcurs de la sessió, li 

podrà retirar l'ús de la paraula, i la podrà concedir de nou per tal que es justifiqui o es disculpi.  

b) En el supòsit que algun membre corporatiu no observés les normes dels dos apartats 

anteriors, de forma reiterada i ostensible, el president podrà ordenar al regidor causant que 

abandoni la sala de sessions.  

 

Les sessions extraordinàries del Ple. 

1.- L’alcalde pot convocar sessions extraordinàries del Ple a iniciativa pròpia o a petició de la 

quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació. 

2.- En el cas que es produeixi la petició d’una sessió extraordinària del Ple municipal pel 

nombre de regidors esmentat a l’apartat anterior, l’alcalde ha de convocar la sessió dins els 

deu dies següents al de la sol·licitud, i la celebració no pot endarrerir-se més enllà d’un mes 

des que hagi estat sol·licitada i s’han d’incloure a l’ordre del dia els punts sol·licitats, sens 

perjudici que se n’hi afegeixin d’altres. 



 

3.- La sol·licitud de celebració d’un Ple extraordinari s’ha de dirigir per escrit a l’alcaldia, 

signada pels regidors que la facin i s’hi han d’especificar clarament els punts de l’ordre del 

dia dels quals es demana el tractament. 

Així mateix s’ha d’adjuntar la documentació adient per il·lustrar els membres del Ple sobre 

els punts sol·licitats i, si s’escau, les mocions en els termes esmentats per a les sessions 

ordinàries. 

4.- A les sessions extraordinàries del Ple municipal no es tracten precs i preguntes ni 

s’admetran mocions d’urgència. 

 

En el tron obert d’intervencions el Regidor i Portaveu del Grup de l’equip de govern, explica 

la proposta i comenta en el afany de millorar i no repetir el errors de la legislatura passada, 

comenta les normes en les intervencions en els Plens, i el seu caràcter flexible però dins de un 

ordre. 

 

El Regidor Toni Bosch, portaveu del Grupo ERC-AM, comenta el seu acord en regular i 

ordenar les intervencions, però en la proposta es passa d’un extrem a l’altre, molt encrostat 

interpreta que la intenció no es limitar el temps.  

També manifesta que hagués esta be, haver consensuat abans dita proposta.  

Respon el Regidor Sr Manel que no es traca limitar el temps en les intervencions, es mes 

acotar temporalment a criteri del President i evitar la situació de l’any anterior, amb al·lusions 

personals, tallant intervencions, no respectant el torn de paraula etc..., es me establir uns 

criteris d’entrada.  

Intervé l’Alcalde per confirmar el manifestat pel Portaveu. 

 

Sotmès a votació, es aprovat per majoria absoluta amb els vots a favor dels set integrants 

assistents del Grup Junts per Rossello i Tres Abstencions dels Regidors dels Grups ERC-Am i 

Primàries. 

 

III.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA 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: 

 

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: Manel Plana i Farran (Junt per Rossello), per delegació de l’alcalde 



 

Vocals: Antoni Bosch Carabante en representació de ERC-AM) 

  Cristina Pena Jove, en representació de Primàries  

 

Tercer.- Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.  

 

IV.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS ÒRGANS 

COL·LEGIATS 

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 26 de maig de 2019, 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 Musica a 

Manel Plana Farran. 

En la Comissió de Escolarització de Secundaria IES Manuel de Monsuar 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 Raul Jove Bañeres. 

En el Consorci Comunicació Local i Xarxa Audiovisual Local SL a Jaume Borrero 

Montijano.. 

En la Mancomunitat d’Abastament d’aigua de Pinyana a Josep Abad Fernandez. 

En l’Associació d’Ens Locals Propietaris Forestals de Catalunya (Elfocat) a Josep Abad 

Fernandez. 

En el Club Esportiu Mig Segrià. a Joan Andreu Urbano Fernandez. 

  

V.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIÓNS DE L’ALCALDIA DE 

NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT, DE 

CREACIÓ I COMPOSICIÓ REGIDORIES I DELEGACIONS. 

NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDE 

1. ANTECEDENTS 

Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 15 de juny de 

2019 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,:  

 

Sra. Manel Plana i Farran, primer tinent d’alcalde i portaveu. 

Sra. Elisa Torrelles i Tormo, segon tinent d’Alcalde. 

Sr Jaume Borrero i Montijano, tercer 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 

 

B.- CREACIÓ DE LES DIFERENTS ÀREES DE GESTIÓ DEL GOVERN 

MUNICIPAL I DONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS DELS SEUS 

RESPONSABLES 

Assumpte: 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, 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 Fernandez 

Àmbits que compren: Seguretat i Protecció Civil. 

b) Hisenda Publica i Ensenyament. 

Titular/ regidor delegat. Manel Plana i Farran. 

Àmbits que compren: Economia i Ensenyament 

c) Urbanisme i Medi Ambient.  

Titular/ regidor delegat. Raul Jove Bañeres.  



 

Àmbits que compren: Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient 

d) Serveis Socials, Gent gran i Sanitat. 

Titular/ regidor delegat: Elisa Torrelles Tormo. 

Àmbits que compren: Serveis Socials, Sanitat 

e) Festes, Relacions ciutadanes i emissora municipal (comunicació).  

Titular/ regidor delegat: Jaume Borrero Montijano.  

Àmbits que compren: Comunicació, Festes, 

f) Associacions i Recursos Humans. 

Titular regidor delegat: Silvia Olmo Pareja. 

Àmbits que compren: Recursos Humans i Associacions 

g) Esports i Equipaments Públics 

Titular/ regidor delegat: Joan Andreu Urbano Fernandez. 

Àmbits que compren: Esports i equipaments 

h) Cultura i Joventut 

Titular/ regidor/a delegat: Judit Teixine Baradad. 

Àmbits que compren: Joventut i cultura.  

 

Segon.- Cada regidoria tindrà assignat un regidor/a 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 Fernandez 

b) Urbanisme i Medi Ambient  

Titular. Raul Jove Bañeres 

c.) Serveis Socials, Gent gran i Sanitat. 

Titular: Elisa Torrelles Tormo 

d). Hisenda Publica i Ensenyament.. 

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 i Equipaments Públics.  

Titular: Joan Andreu Urbano Fernandez 

h) Cultura i Joventut: 

Titular: Judit Teixine Baradad. 

 

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 B.O.P, sense 

perjudici de la seva eficàcia a partir del dia següent d’haver-se dictat. 

 

VI.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I DEL 

PORTAVEU DE CADASCÚ 

L’alcaldia proposa al Ple municipal que adopti el següent acord: 

 

Ateses les facultats establertes en l’article 73. 3 de la Llei 7/85, 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 26 de maig de 2019, els partits 

polítics que han obtingut representació a l’Ajuntament han estat, Junts per Rossello; Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) i Republiquem Rosselló 

(PRIMARIES)  

 

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. 212003 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 Junts per Rossello; Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) i Republiquem Rosselló (PRIMARIES)  

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 Junts Per Rosselló Manel Plana Farran;  

Portaveu del Grup de ERC-AM Antoni Bosch Carabante.  

Portaveu del, grup de Republiquem Rossello (Primàries) Cristina Pena Jove.  

 

Tercer.- 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 

 



 

VII.- REGIM DE RETRIBUCIONS,IMDEMNITZACIONS I DIETES MEMBRES 

CORPORACIÓ. 

1. ANTECEDENTS 

1.1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou 

Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 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 La Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l'Administració local (LRSAL d'ara en endavant) ha modificat la Llei 7/1985, del 2 d'abril, 

reguladora de les Bases del règim local (LRBRL d'ara endavant). 

2.2 El règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes es regula als articles 75, 75 

bis i 75 ter de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL 

d'ara endavant), modificat el primer i afegits els altres dos per la Llei 27/2013, de 30 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local. Així mateix, cal tenir en 

compte el que disposa la Disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, així com el que 

disposa la Disposició addicional 90a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos 

Generals de l'Estat per a 2014, afegida per l'art. 10è del Reial Decret llei 1/2014, de 24 de 

gener, de reforma en matèria d'infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques 

2.3. 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 de 16 de Juny de 2019, el senyor Josep Abad Fernandez, alcalde 

d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial de un 60% de la jornada 

laboral i percebent l’import de 25.000,00 euros bruts anuals, prorratejats en catorze 

mensualitats i donar-lo d’alta al règim general de la Seguretat Social. 

 

2n.- Establir i reconèixer el règim de dedicació parcial de un 25% de la jornada laboral amb 

efectes de 16 de Juny de 2019 amb el següent règim retributiu als següents Regidors:  

 

Nom i cognoms Règim de dedicació 
Percentatge de 

dedicació 

Retribució 

(euros bruts anuals) 

Manel Plana Farran  Parcial 25% 9.170,42 

Elisa Torrelles Tormo. Parcial 25% 9.170,42 

Jaume Borrero Montijano Parcial 25% 9.170,42 

Silvia Olmo Pareja Parcial 25% 9.170,42 

J. Andreu Urbano Fernandez Parcial 25% 9.170,42 

Raul Jove Bañeres Parcial 25% 9.170,42 



 

Judit Teixine Baradad Parcial 25% 9.170,42 

 

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. 

 

La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció de dietes per 

assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació 

però compatible amb la percepció d’indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades 

en l’exercici del seu càrrec. 

 

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: 

 

Plens 70,00 euros/sessió.  

Treballs relatius a la Regidoria i representació 50 euros/sessió.  

 

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. 

 

En el torn obert d’intervencions i una vegada resumida la proposta pel Portaveu Manel Plana, 

intervé el Regidor Toni Bosch i comenta que en el acte de constitució de la nova Corporació i 

amb motiu de l’entrega dels Pins, vàreu comentar el esperit d’estalvi de la nova Corporació i 

ara veiem l’augment de retribucions del tots els Regidors, per això votarem en contra. 

Respon el Regidor Manel Plana i comenta que l’esperit d’estalvi s’ha tingut sempre per part 

d’aquesta Corporació i pel que fa la Regim retributiu en poden retrotraure a legislatures 

anteriors i es veritat el dia del Ple va ser un estalvi i en això estem implicats, tant sol cal 

recordar el nostre Romanent de Tresoreria, el nostre nivell d’endeutament etc. 

Afegeix així mateix que demanaria que si aquesta situació es produeix en altres entorns o 

administració que ho tingui en compte el que aquí manifesta.. 

 

Finalitzades intervencions i sotmesa a votació es aprovada per majoria Absoluta, amb els vots 

a favor dels set regidors assistents del GRUP Junts per Rossello, Dos vots en contra del Grup 

ERC-AM i una abstenció del Grup Primàries.  

 

VIII. PROPOSTA CALENDARI FESTES LOCALS ANY 2020 

Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d’autonomia de Catalunya; l'article 37.2 del 

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, 

de 28 de gener, pel Decret/ 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny, i 

vista l'Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial 

de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020 del Departament de Treball, Afers Social 

i família, per la qual s’estableix el calendari laboral de festes laborals per a l’any 2020 a 



 

Catalunya i atès que en el seu article 2 es determina que a més de les festes esmentades seran 

fixades dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius i 

vist l’escrit del Departament de Treball, Afers Social i família, de data 15 de Maig de 2019, 

amb registre d'entrada municipal núm.428, de 15 de juny de 2015; considerant els seus aspectes i 

previ un canvi d’impressions i punts de vista, a proposta de l’alcaldia la Corporació acorda: 

 

-Proposar com a Festes Locals per a l’any 2020, retribuïdes i no recuperables el 2 de Setembre 

i el 9 d’octubre de 2020 i remetre dit acord al Departament de Treball, Afers Social i família, 

als efectes oportuns.  

 

Essent aprovada per unanimitat 

 

IX.- CONEIXAMENTS DECRETS ALCADIA.-  
En compliment d’allò que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 

dóna compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia, les quals es detallen a continuació: 
 

DECRET 
 Sol·licitud Subvenció Pista Poliesportiva, a la Diputació de Lleida. 

 Sol·licitud Subvenció PAESC, a la Diputació de Lleida 

 Sol·licitud Subvenció nou tram camí Paperera Alier, a la Diputació de Lleida.. 

 Justificació Programa Arrendament i Subministres PUOSC 2017-2018-2019. 

 Llicencies Terrasses 

 Autoritzacions Fogueres Joan. 

 Sol·licitud Subvenció Escola de Musica. IEI. 

 Sol·licitud Subvenció Ermita Alkanis. 

 Sol·licitud Subvenció Biblioteca. I actes culturals IEI. 

 Resolució signatura Addenda Conveni Sr Javier Coral Escola, finca Peruga.. 

 Ordres d’execució diverses. 

 Retirada vehicles abandonats.  

 Resolucions de liquidacions ingrés directe, baixes arbitris etc.  

 Alta Guals.  

 Llicencies Obres. 

 Atorgament Subvencions directes.  

 Encàrrec redacció Projecte Pont, Camí Benavent tram Paperera Alier. 

 Decret Autorització Caseta Pirotècnica  

 

Complit l’objecte de la convocatòria, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió, quan eren les 

dotze hores trenta minuts. Dono Fe.  

 


