Expedient: 2019/373/01.02.00 -Cartipàs municipal
EDICTE
De conformitat amb el que preveuen els articles 46 i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; així com els articles 98 i 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, així com els articles 38, 46, 78 i 127 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i altres disposicions concordants, es fa públic que el ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada
el dia 17 de juliol de 2019, i amb el quòrum reglamentàriament establert, adoptà els acords que configuren el cartipàs
municipal, amb motiu de les eleccions locals celebrades el 26 de maig de 2019 i que, en la seva part dispositiva,
diuen el següent:
“2. Determinació de la periodicitat de les sessions del Ple de l’Ajuntament. Cartipàs 2019-2023.
Primer.-Establir una periodicitat mensual en la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament
d’Alcoletge.
Segon.-Acordar que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament d’Alcoletge es celebraran el darrer dimecres de
cada mes, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Alcoletge o lloc habilitat a l’efecte, d’acord amb la convocatòria
formulada pel Sr. Alcalde.
En cas que el dia previst per la celebració de la sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el primer dia hàbil següent.
En relació a les convocatòries del ple es preveu la possibilitat que, les associacions del municipi i/o particulars,
puguin presentar per escrit, prèviament a la seva convocatòria, mocions o propostes per escrit que es podran sotmetre
a la consideració d’aquest òrgan municipal.
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 cada sessió. Tanmateix es prioritzarà la celebració dels plens en
horari de tarda.
Quart.- Acordar que, durant el mes d’agost de cada any, no es celebrarà sessió ordinària, sempre que això no
menyscabi la gestió dels assumptes municipals.
Cinquè.- Acordar que les convocatòries als regidors i regidores de la Corporació es duran a terme per mitjans
electrònics amb notificació a través de la plataforma eNotum. En quant a la tramesa de les propostes d’acord que
s’hagin de sotmetre a la consideració serà vàlida la seva tramesa per mitjà del correu electrònic comunicat pels
regidors a la Corporació sense que, per tant, sigui necessària la tramesa d’aquesta documentació en paper.
Sisè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que pugui procedir a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries
mensuals del Ple de la Corporació, previstes a l’empara dels acords anteriors, dins el mateix mes previst per a la seva
celebració, quan el dia fixat inicialment es trobi inclòs en un període vacacional o quan, per circumstàncies
excepcionals, així ho facin necessari.
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Setè.-Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.
3. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes. Cartipàs 2019-2023.
Primer.-Crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d’Alcoletge que tindrà, com a funció bàsica,
l’examen, estudi i informe de tots els comptes pressupostaris i extrapressupostaris que hagin d’aprovar-se pel ple de
l’Ajuntament, d’acord amb el que preveu la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.
Segon.-Determinar que, a l’empara dels criteris de representativitat dels diferents partits polítics al ple de
l’Ajuntament i les propostes formulades pels partits amb representació en aquesta Corporació, la Comissió Especial
de Comptes de l’Ajuntament d’Alcoletge estigui integrada pels membres següents i amb el sistema de vot ponderat
que s’indica:
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Partit
Primàries

Nom
Sr. Josep Ma. Gras Charles

Primàries
PSC-CP
ERC-AM
Cs

Sr. Òscar Flores Alarcia
Sra. Ma. Teresa Enfont Llobera
Sr. Carles Alós Ejarque
Sr. Daniel Rubio Ruiz

Càrrec
Alcalde
President de la Comissió
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Equivalència vot
(Vot ponderat)
3
3
3
1
1

Tercer.- Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.
4. Constitució de Grups Polítics i designació de portaveus. Cartipàs 2019-2023.
Primer.- Prendre raó de la constitució dels GRUP POLÍTICS que s’indiquen i dels PORTAVEUS dels mateixos que
es proposen pels diferents partits polítics:
DENOMINACIÓ
Unides i Units per
Alcoletge – Primàries
1 Catalunya (Primàries).

MEMBRES

PORTAVEU TITULAR

PORTAVEU SUPLENT

Sr. Josep Ma. Gras Charles

Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta

Sra. Raquel Garcés Martin

Sr. Josep Carvajal Plensa

Sr. Sebastià Ribes Aymamí

Sr. Òscar Flores Alarcia
Sra. Raquel Garcés Martin
Sr. Antonio Manuel Martinez Belmonte
Sra. Beatriz Aguado Garcia
Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura
2 de Progrés (PSC-CP).

Sr. Josep Carvajal Plensa
Sr. Sebastià Ribes Aymami
Sra. Ma. Teresa Enfont Llovera

Esquerra Republicana
de Catalunya – Acord
3 Municipal (ERC-AM).

Sr. Carles Alòs Ejarque

Sr. Carles Alòs Ejarque

Ciutadans – Partido de
4 la Ciudadania.

Sr. Daniel Rubio Ruiz

Sr. Daniel Rubio Ruiz

Segon.- Establir com a funció dels portaveus municipals, la representació del seu grup en les qüestions d’ordre i de
funcionament del ple, així com la d’expressar la posició oficial del grup en els assumptes sotmesos al ple i rebre les
comunicacions que es dirigeixin al grup polític al que representen. Això s’entén sens perjudici que els portaveus
deleguin la paraula lliurament en altres membres del seu grup, de forma genèrica o individualitzada, per a cadascuna
de les sessions plenàries que es celebrin.
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Tercer.- Notificar i publicar aquest acord com legalment procedeixi.
5. Constitució de la Junta de Portaveus. Cartipàs 2019-2023.
Primer.-Constituir, en el marc de l’organigrama de l’Ajuntament d’Alcoletge, la JUNTA DE PORTAVEUS, com a
òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, i integrada per
l’Alcalde de la Corporació i els portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals.
Segon.- Acordar que aquesta JUNTA DE PORTAVEUS, estarà presidida pel Sr. Alcalde de l’Ajuntament
d’Alcoletge i s’integrarà pels portaveus titulars dels 4 grups municipals constituïts a l’Ajuntament d’Alcoletge.
En cas d’absència dels titulars podran actuar en el marc de la JUNTA DE PORTAVEUS, els suplents designats pels
respectius grups.
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Tercer.- Acordar que les funcions de la JUNTA DE PORTAVEUS serà la d’aproximar els diferents criteris i
opinions entre els diferents grups polítics sobre assumptes de competència del ple de la Corporació. A l’empara
d’aquestes previsions i, a títol indicatiu, s’assignaran a la JUNTA DE PORTAVEUS, les funcions següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Assessorar l’Alcalde, quan s’hagin d’adoptar decisions i/o mocions de caràcter institucional.
Consensuar criteris i opinions sobre assumptes inclosos en l’ordre del dia dels plens
municipals ordinaris i extraordinaris i, respecte dels de caràcter urgent, quan les
circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin.
Coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.
Conèixer abans de la celebració dels plens, les mocions o interpel·lacions que els grups
municipals hagin preparat i no estiguin específicament recollides a l’ordre del dia.
Conèixer les preguntes orals i escrites que es vagin a formular durant el desenvolupament
dels plens municipals.
L’estudi, informe o consulta dels assumpte que l’Alcaldessa decideixi sotmetre a la seva
consideració.

Quart.- Establir que el funcionament de la JUNTA DE PORTAVEUS s’ajusti als criteris següents:
1)

La Junta de Portaveu s’entendrà constituïda vàlidament sempre hi assisteixi la majoria absoluta dels seus
membres, ja siguin titulars o suplents (3 membres).

2)

La Junta de Portaveus podrà acordar designar, d’entre els seus membres, i per majoria simple dels vots
representats, un secretari que aixecarà, si s’escau, acta succinta dels acords, informes, dictàmens o
recomanacions de la Junta; sense que en cap cas es requereixi la presència del Secretari de la Corporació,
llevat del casos excepcionals en què de forma expressa així es sol·liciti per part de l’alcalde de la
Corporació.

3)

Amb caràcter excepcional podran assistir a les sessions de la Junta, altres membres de la Corporació i el
personal d’aquesta que l’alcaldessa consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets que
puguin resultar del seu interès.

4)

La Junta de Portaveus, podrà emetre informes, dictàmens o recomanacions que s’adoptaran per majoria
simple dels vots representats. En tot cas s’aplicarà el criteri del vot ponderat, segons s’indica:
Partit

Nom

Càrrec

Equivalència vot
(Vot ponderat)

Primàries

Sr. Josep Ma. Gras Charles

President Junta Portaveus

3

Primàries

Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta

Portaveu titular

3

PSC-CP

Sr. Josep Carvajal Plensa

Portaveu titular

3

ERC-AM

Sr. Carles Alós Ejarque

Portaveu titular

1

Cs

Sr. Daniel Rubio Ruiz

Portaveu titular

1

Josep Maria Gras Charles
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Els vots discordants i, en el seu cas, les raons d’aquests, es faran constar en el mateix text de l’informe,
dictamen o recomanació. En cas d’empat, operarà el vot de qualitat de la presidència de la Junta.
5)

Las reunions de la Junta es duran a terme sota convocatòria formalitzada pel Sr. Alcalde, en qualitat de
president de la Junta o qui actuí per delegació del mateix. Aquesta convocatòria es podrà dur a terme pel
qualsevol dels mitjans que puguin donar fer de la seva realització, sense requerir cap formalitat
específicament establerta a l’efecte. S’estableix, no obstant, que aquestes convocatòries es duguin a terme
de forma preferent pels mitjans de comunicació electrònica.

6)

La periodicitat en quant a la celebració de les Juntes de Portaveus serà, com a mínim, d’un cop al mes,
prioritàriament en horari de tarda. No obstant això, per causes justificades, l’alcalde de la Corporació podrà
modificar la data i hora de les reunions de la Junta de Portaveus.

7)

Les consideracions de la Junta de Portaveus no tindran caràcter preceptiu ni vinculant ni donaran lloc a cap
acte administratiu.
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Cinquè.- Notificar i publicar aquest acord com legalment procedeixi.
6. Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
Cartipàs 2019-2023.
Primer.- Nomenar l’alcalde, Sr. Josep Ma. Gras Charles, com a representant del municipi en el Consorci del
Transport Públic de l’Àrea de Lleida.
Segon.-Nomenar l’alcalde, Sr. Josep Ma. Gras Charles, com a representant de l’Ajuntament d’Alcoletge, a les
Juntes de Compensació i qualsevol altra òrgan de naturalesa urbanística que hagi de disposar de representació
municipal en el si del municipi D’Alcoletge.
Tercer.- Nomenar el regidor Sr. Òscar Flores Alarcia, com a representant del municipi en els consorcis i entitats
següents:





Consorci Localret.
Federació de Municipis de Catalunya.
ACM
AMI

Quart.-Nomenar el regidor Sr. Antonio Manuel Martínez Belmonte, com a representant de l’Ajuntament
d’Alcoletge, en la Mancomunitat Intermunicipal d’Abastament d’Aigua de Pinyana.
Cinquè.- Preveure que, a excepció del que es preveu en el punt anterior o en aquelles altres resolucions municipals
legalment adoptades, la representació de l’Ajuntament en aquells òrgans col·legiats, mancomunitats, consorcis i altres
òrgans de naturalesa similar dels quals formi part aquesta Corporació, serà assumida per l’alcalde de la Corporació,
en concordança amb el que preveu l’art. 21.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local així com l’article 53.1 a) 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 mentre no s’adopti acord exprés de la Corporació en contrari.
Sisè.-Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.
7. Establiment del règim de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes; assistències i indemnitzacions per
locomoció i dietes i assignacions a grups polítics. Cartipàs 2019-2023.
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Primer.- Establir que, amb efectes des del primer dia hàbil següent a la data de l’adopció d’aquests acords, els
següents règims de dedicacions i retribucions per als membres de la Corporació Local que, a continuació, s’indiquen:

Nom

Càrrec

Dedicació

Dedicació
parcial
proposada
(%) 37,5
h/set

Sr. Josep Ma. Gras
Charles

Alcalde

Parcial

52

19,5

22.075,16

Sr. Òscar Flores
Alarcia

Regidor

Parcial

16

6

6.792,36

Sra. Raquel Garcés
Martín

Regidora

Parcial

16

6

6.792,36

Sr.Antonio M.
Martinez Belmonte

Regidor

Parcial

16

6

6.792,36

Hores
setmana

import
brut any
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Horari
Horari
flexible.
Preferentment
en horari de
mati.
Horari fixat:
Horari de
tarda.
Dll: De 17 a
19
Dx: De 20 a
23
Dj: De 18 a
19
Horari
flexible
De dll a dv.
Matí o Tarda
Horari
flexible
Horari
flexible
De dll a dv.

import 12
mesos
(import
brut)

1.839,60

566,03

566,03
566,03

Sra. Beatriz Aguado
Regidora
Garcia

Parcial

16

6

6.792,36
49.244,60

Topall aplicat per a
municipis d'entre
1.000 i 5.000
habitants
37,5

42.452,24
52%

19,5

16%

6

Matí o Tarda
Horari
flexible
Horari
flexible
De dll a dv.
Matí o Tarda
Horari
flexible

566,03
4.103,72

Art. 18
RDLLEI
24/2018 de
21 de
desembre

Segon.- Establir que, amb efectes del primer dia hàbil següent a la data d’adopció d’aquest acord, els regidors amb
règim de dedicació parcial, seran donats d’alta al règim general de la Seguretat Social.
Tercer.- Les retribucions indicades en el punt primer i que seran retribucions brutes anuals es percebran distribuïdes
en dotze pagues (inclou la prorrata de pagues extra), des dels mesos de gener a desembre. Tanmateix i, pels que fa al
mes de juliol de 2019 s’aplicaran els imports que resultin proporcionalment a l’entrada en vigor dels règims de
dedicació acordats. El mateix criteri s’aplicarà en el moment de la finalització del mandat dels càrrecs electes amb
règim de dedicació. Als imports acordats s’aplicaran els descomptes que corresponguin en concepte de IRPF i SS.
Els imports resultants a l’empara de les determinacions anteriors, un cop aprovats per resolució d’alcaldia, seran
abonats mensualment per mitjà de mitjançant transferència bancària, en funció de les disponibilitats de tresoreria
municipal.
Quart.- Els regidors/es que disposin d’algun règim de dedicació (exclusiva o parcial) no podran percebre cap import
per assistències als òrgans col·legiats de l’Ajuntament.
Cinquè.- El que es preveu en el punt anterior s’entén sens perjudici de les indemnitzacions que, en el seu cas, es
derivin per despeses ocasionades en l’exercici del càrrec de regidor de la Corporació (quilometratge, dietes, etc), en
els termes de l’art. 75.4 de la LBRL.
Així, per l’abonament de les indemnitzacions per raó dels serveis s’aplicarà, amb caràcter general, el que disposa el
Reial Decret 462/2002, de 24 de març, sobre indemnitzacions per raó dels servei, acollint-se al sistema
d’indemnitzacions del Grup I que estableix aquest Reial Decret i sempre que es justifiqui documentalment el tipus de
despesa generada, la raó de la mateixa i el seu import.
Els imports resultants, a l’empara d’aquestes determinacions i, un cop resultin aprovats per resolució d’alcaldia, seran
abonats per mitjà de mitjançant transferència bancària, en funció de les disponibilitats de tresoreria municipal.

Josep Maria Gras Charles
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Sisè.- Acordar que, en cas que qualsevol membre d’aquesta Corporació, utilitzi el seu vehicle particular per tal de
realitzar gestions pròpies del seu càrrec seran abonades les despeses de locomoció efectivament justificades, segons
nota aportada per l’interessat i abonada per l’alcalde de la Corporació, al preu de 0,19 €/quilòmetre, a més de les
despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.
Els imports resultants, a l’empara d’aquestes determinacions i, un cop resultin aprovats per resolució d’alcaldia, seran
abonats per mitjà de mitjançant transferència bancària, en funció de les disponibilitats de tresoreria municipal.
Setè.- Acordar que, per assistències a sessions plenàries i altres òrgans municipals, els membres de la Corporació que
no tinguin reconeguda cap dedicació (exclusiva o parcial) rebran, en concepte d’indemnització per assistència als
referits òrgans, les quantitats íntegres següents:
a)
b)

Per assistència a les sessions del Ple i Comissió Especial de Comptes: 100 €/sessió.
Per assistència a sessions d’altres òrgans col·legiats diferents dels anteriors ( A tall d’exemple:
Junta de Portaves, Meses de Contractació,): 100,00 € /sessió.

Per a la determinació dels imports meritats es formularà resolució d’alcaldia, abans de la finalització de cada exercici
pressupostari, on quedin acreditades les assistències dels membres de la Corporació als diferents òrgans municipals,
així com la determinació dels imports resultants, aprovant-se la liquidació dels imports bruts resultants, sobre els
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quals s’aplicaran les retencions que – en concepte d’IRPF – corresponguin en el seu cas. La liquidació per aquests
conceptes es farà, prioritàriament, amb caràcter anual.
Els imports resultants, a l’empara d’aquestes determinacions i, un cop resultin aprovats per resolució d’alcaldia, seran
abonats per mitjà de mitjançant transferència bancària, en funció de les disponibilitats de tresoreria municipal.
Vuitè.- Assignacions per a grups polítics
No es preveuen assignacions anuals a favor els grups polítics municipals.
Novè.- Entendre modificats en els termes descrits en els punts primer a vuitè les bases 25 a 27 de les Bases
d’Execució del Pressupost Municipal per a 2019 i qualsevol altra que pugui resultar contradictòria amb les
determinacions contingudes en els punts anterior.
Desè.- Entendre modificats en els termes descrits en els punts primer a vuitè les bases 25 a 27 de les Bases
d’Execució del Pressupost Municipal per a 2019.
Onzè.- Notificar aquests acords als interessats i donar-ne la publicitat que legalment procedeixi.
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde pregunta si algun regidor té alguna observació a fer.
Dotzè.- Incoar els expedients de modificació pressupostària pertinents per tal de fer efectiva la disponibilitat de
recursos econòmics per al compliment d’aquests acords.
8. Donar compte de les resolucions d’alcaldia en matèria de nomenament de tinents d’alcalde, determinacions
d’àrees, designació de responsables d’àrees i nomenament de representants en centres escolars.
A l’empara del que estableix l’ article 46.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals i disposicions concordants, el Sr. Alcalde dóna compte dels decrets relatius al nomenament de tinents
d’alcalde així com de determinació d’àrees i designació de responsables d’àrea que, tot seguit s’indiquen i dels quals
se’n transcriu la part dispositiva:
a)

Decret núm. 233/2019, de 2 de juliol, mitjançant el qual es nomenen els següents Tinents d’Alcalde de
l’Ajuntament d’Alcoletge, segons resolució que en la seva part dispositiva diu textualment el següent:
“ Primer.-Nomenar Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament d’Alcoletge, amb efectes des del dia
següent al d’aquesta resolució, als regidors que a continuació es relacionen:




Primer Tinent d’Alcalde: Senyor Òscar Flores Alarcia
Segon Tinent d’Alcalde: Senyora Raquel Garcés Martín
Tercer Tinent d’Alcalde: Senyor Antonio Manuel Martinez Belmonte

Segon.-Establir que, en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les atribucions i
competències que reconeix, a aquest òrgan, la legislació vigent i, en especial l’ordenació de
pagaments i autorització de talons bancaris, siguin desenvolupades pels Tinents d’Alcalde,
d’acord amb l’ordre amb que han estat designats.
Tercer.- Acordar que, als efectes previstos en aquesta resolució, aquesta Alcaldia- quan tingui
que absentar-se del municipi - establirà, mitjançant decret, la durada de la seva absència,
designant el Tinent d’Alcalde que hagi d’assumir les seves competències. De no conferir-se
aquesta delegació, aquesta alcaldia serà substituïda automàticament pel Primer Tinent d’Alcalde i,
en el seu defecte, pel Segon Tinent d’Alcalde i així respectivament.
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Cinquè.-Requerir als interessats per tal que procedeixin de forma expressa a l’acceptació
d’aquests càrrecs, abans de què transcorrin 24 hores a comptar des de la notificació d’aquesta
resolució. No obstant això es consideraran acceptades tàcitament en cas que els interessats no
manifestin oposició expressa al nomenament, en el termini abans indicat o es faci exercici exprés
de la delegació.

Josep Maria Gras Charles
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Quart.-Notificar aquests acords als interessats i donar-ne compte al ple de la Corporació, en la
sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l'article 38 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i disposicions concordants.

Setè.-Acordar la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler
d’anuncis de la Corporació, d’acord amb el que preveu l’article 46 del Reglament d’Organització,

Sisè.-Acordar que l’efectivitat dels nomenaments es produirà el dia següent al de la signatura de
la resolució per part de l’Alcaldessa de la Corporació.
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Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i disposicions concordants, sens perjudici
que l’efectivitat dels nomenaments sigui la prevista en el punt sisè d’aquesta resolució. (...)
b)

Decret núm. 245/2019, de 3 de juliol, mitjançant els quals designa el representant de l’Ajuntament en
els diferents consells escolars dels centres educatius implantats en el municipi, segons resolució que en la
seva part dispositiva diu textualment el següent:
“Primer.-Nomenar el regidor Sr. Òscar Flores Alarcia, com a representant de l’Ajuntament
d’Alcoletge en els Consells Escolars següents:



Consell Escolar del l’Escola “Mare de Déu del Carme” d’Alcoletge;
Consell Escolar de la Llar d’Infants Municipal “Lo Tossalet” d’Alcoletge.

Segon .- Nomenar la regidora, Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta, com a representant de l’Ajuntament
d’Alcoletge en els Consells Escolars següents:


Consell Escolar de l’Escola de Música Municipal d’Alcoletge Julià Carbonell.

Tercer.- Acordar que, en tot cas, sigui el regidor/a d’educació qui assumeixi les tasques de
representant de l’Ajuntament en qualsevol altre òrgan que hagi de disposar de representació
municipal en matèria d’ensenyament, i que es constitueixi amb posterioritat a aquest acord, llevat
de resolució expressa en contrari.
Quart.- Notificar aquests acords als interessats en l’expedient als efectes legals oportuns i donarne compte al ple de la Corporació, en la sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del
que preveu l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Cinquè.- Requerir als interessats per tal que procedeixin, de forma expressa, a l’acceptació
d’aquest càrrec, abans de què transcorrin 24 hores a comptar des de la notificació d’aquesta
resolució. No obstant això es considerarà acceptat tàcitament en cas que no manifesti oposició
expressa al nomenament, en el termini abans indicat o es faci exercici exprés de la delegació.
Sisè.-Acordar que l’efectivitat d’aquest nomenament es produirà, en tot cas, transcorregudes 24
hores des de la notificació d’aquesta resolució.
Setè.- Acordar la publicació oficial d’aquesta resolució, d’acord amb el que preveu la legislació
vigent. “
c)

Decret núm. 246/2019, de 3 de juliol, mitjançant els quals es creen diferents àrees en l’organigrama
municipal i se’n designen els seus responsables, segons resolució que en la seva part dispositiva diu
textualment el següent:
“Primer.- Crear l’ÀREA D’URBANISME, OBRES I INFRAESTRUCTURES.
D’aquesta àrea en serà responsable l’alcalde, Sr. Josep Ma. Gras Charles.
Segon.- Crear l’ÀREA DE RÈGIM INTERN I RELACIONS INSTITUCIONALS.
D’aquesta àrea en serà responsable l’alcalde, Sr. Josep Ma. Gras Charles.

Josep Maria Gras Charles
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Tercer.- Crear l’ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA.
D’aquesta àrea en serà responsable el regidor Sr. Òscar Flores Alarcia
Quart.- Crear l’ÀREA DE COMUNICACIÓ, FESTES I ENSENYAMENT.
D’aquesta àrea en serà responsable el regidor Sr. Òscar Flores Alarcia
Cinquè.- Crear l’ÀREA
SOSTENIBILITAT.

DE

TRANSPARÈNCIA,

PROMOCIÓ

D’aquesta àrea en serà responsable la regidora Sra. Raquel Garcés Martín.
Sisè.- Crear l’ÀREA DE PERSONAL I IGUALTAT.
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ECONÒMICA

I

D’aquesta àrea en serà responsable la regidora Sra. Raquel Garcés Martín.
Setè.- Crear l’ÀREA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I SERVEIS.
D’aquesta àrea en serà responsable el regidor Sr. Antonio Manuel Martinez Belmonte.
Vuitè.- Crear l’ÀREA DE BENESTAR, SALUT, JOVENTUT I ESPORTS.
D’aquesta àrea en serà responsable la regidora Sra. Beatriz Aguado Garcia.
Novè.- Crear l’ÀREA DE CULTURA I TURISME.
D’aquesta àrea en serà responsable la regidora Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta.
Desè.- Crear l’ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
D’aquesta àrea en serà responsable la regidora Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta.
Onzè.- Acordar que la delegacions conferides en els punts segons a desè d’aquesta resolució, a
favor de cadascun dels regidors responsables d’àrea, es circumscriurà a les tasques de direcció i
gestió i supervisió ordinària dels assumptes relacionats amb cadascuna d’elles. Aquestes
competències inclouen la facultat de realitzar estudis i propostes sobre els assumptes que es
plantegin en relació a la seva àrea o àrees sense incloure, en cap cas, facultats resolutòries.
Aquestes facultats resolutòries s’assumiran per l’alcalde o pel ple de la Corporació, en
funció del previst en els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
del règim local i els articles 52 i 53 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 altres disposicions concordants.
El que es preveu en aquest apartat s’estableix sens perjudici de les delegacions especials que, per
a comeses específiques, pugui fer l’alcalde de la Corporació, a favor de qualsevol altre
regidor/regidora.
Dotzè.- Acordar que, pel que fa
a les àrees D’URBANISME, OBRES I
INFRAESTRUCTURES, així com la de RÈGIM INTERN I RELACIONS
INSTITUCIONALS, l’ alcalde de la Corporació, com a responsable de les mateixes,
assumirà la totalitat de les competències, tant de direcció, gestió i supervisió ordinària com de
resolució d’expedients, en els termes establerts per la legalitat vigent i en funció del marge
competencial atribuït a l’alcalde de la Corporació en els termes previstos en la Llei Reguladora de
les bases del règim local, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altres
disposicions concordants.
Tretzè.- Acordar que totes aquelles matèries que no estiguin expressament delimitades en aquesta
resolució i que no tinguin relació directa amb alguna de les àrees establertes, la competència en
quant a la seva direcció, gestió i supervisió ordinària correspondrà a l’alcaldessa de la Corporació,
sens perjudici que les facultats resolutòries s’assignin en funció de la distribució competencial
entre l’alcalde i el ple de la Corporació, a l’empara del que preveu el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i altres disposicions concordants.

Quinzè.-Requerir als interessats per tal que procedeixin de forma expressa a l’acceptació
d’aquests càrrecs, abans de què transcorrin 24 hores a comptar des de la notificació d’aquesta
resolució. No obstant això es consideraran acceptades tàcitament en cas que els interessats no
manifestin oposició expressa al nomenament, en el termini abans indicat o es faci exercici exprés
de la delegació.
Setzè.-Acordar que l’efectivitat dels nomenaments es produirà, en tot cas, transcorregudes 24
hores des de la notificació d’aquesta resolució.
Dissetè.- Acordar la publicació oficial d’aquesta resolució, d’acord amb el que preveu la
legislació vigent. “

Josep Maria Gras Charles
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Catorzè.- Notificar aquests acords als interessats, als efectes legals oportuns i donar-ne compte al
ple de la Corporació, en la sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu
l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes legals oportuns.
L’alcalde,
Josep Ma. Gras Charles
Alcoletge, a data de signatura electrònica.

Josep Maria Gras Charles
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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