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ACTA 
 
De la sessió Extraordinària, realitzada pel Ple de la Corporació el dia 18 de juny de 2015. 
 
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, que tot 
seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la Presidència del Sr. 
Alcalde Alfred Blanch Farnós, assistit per la  Secretària acctal., Isabel Verge Caballé, 
essent les vint hores del dia 18 de juny de 2015, per celebrar Sessió Extraordinària del 
Ple de l’Ajuntament. 
 
Assistents: 
 
• Alcalde:  Sr.  Sr. Alfred Blanch Farnós 
• Regidors:  Sra. Montse Rodríguez Arasa  

Sra. Judit Lleixà Solà  
Sr. Antonio Ollés Molías 
Sr. Adrián Batiste Cuartero 
Sra. Laia Pla Coto  
Sr. Joan Abella Calduch 
Sr. March March Mayo 
Sra. Eva C. Franch Cases 
Sr. Manel Crespo Liñan 
Sr. Javier Boqué Piñol 

 
Secretaria acctal.  de la Corporació:  Isabel Verge Caballé 

 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, de data 13 de juny de 2015. 

2. Fixació de la periodicitat de les sessions del Ple. 

3. Creació i composició de les Comissió especial de comptes. 

4. Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. 

5. Designació de Regidor dipositari. 

6. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia de nomenament de Tinents d’Alcalde i 

Regidors delegats. 

7. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de nomenament de membres de la Junta de 

Govern Local, de delegació de competències en la Junta de Govern Local i règim de 

funcionament de la mateixa. 

8. Donar compte de la creació dels Grups polítics municipals. 

9. Proposta de fixació de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació. 

10. Proposta de fixació de dotacions econòmiques als grups polítics municipals. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si escau, esborrany de l’acta de la s essió de data 13 de juny de 2015. 
 

L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
2. Fixació de la periodicitat de les sessions del P le. 

 
L'Alcalde que subscriu, per tal de donar compliment al que disposa l'article 38. a) del 

Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, en quant 

a la periodicitat de les sessions del Ple de la Corporació, proposa al Ple l'adopció del 

següent acord: 

Es realitzarà sessió ordinària un cop cada dos mesos, fixant-se el darrer dijous del mes 

que en faci dos per a la realització de les sessions, en primera convocatòria a les 20,00 

hores i en segona convocatòria 48 hores després de la senyalada per la primera, entenent-

se en aquest cas, convocada la sessió de forma automàtica. 

Cas que el dia fixat per la realització de les sessions ordinàries fora festiu, es traslladarà la 

sessió al següent dijous. 

De conformitat amb el que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril en la 

redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, es realitzarà sessió ordinària del Ple 

com a mínim un cop cada tres mesos. 

 

Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 

vots favorables dels set membres de CiU, un del PP i tres en contra d’EP. 

 
3. Creació i composició de les Comissió especial de  comptes. 
 

Atenent que la Llei reguladora de les bases del règim local preveu com un òrgan obligatori 

per a tots els Ajuntament la Comissió Especial de Comptes, la funció de la qual serà la 

prevista a la normativa esmentada i a la Llei reguladora de les hisendes locals, es proposa 

al Ple la creació de la Comissió Especial de Comptes, que restarà integrada pels Regidors 

següents: 

President: Sr. Joan Abella Calduch 

              Sra. Montserrat Rodríguez Arasa 

              Sr. Antonio Ollés Molías 

              Sra. Eva C. Franch Cases 

              Sr. Javier Boqué Piñol 
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Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 

vots favorables dels set membres de CiU, tres abstencions d’EP i una abstenció del PP. 

 
4. Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. 

Havent d'estar representada la Corporació en diferents òrgans col·legiats en que 

l'Ajuntament ha d'estar representat, es proposa l'adopció del següent acord: 

� Designar com a membre del Consorci LOCALRET el Regidor, Sr. Antonio Ollés Molías 

� Designar representant de l'Ajuntament en el Consell esportiu del Montsià, el Regidor Sr. 

Joan Abella Calduch. 

� Designar representant de l’Ajuntament en la Fundació Montsià, la Regidora Montserrat 

Rodríguez Arasa. 

� Designar representant de l'Ajuntament en el Consorci  del Museu del Montsià , el 

Regidor Sr. Alfred Blanch Farnós. 

� Designar els representants municipals en els Consells Escolars següents: 

� Col·legi Jaume Balmes, Sra. Laia Pla Coto. 

� L’Institut Les Planes, Sra. Laia Pla Coto. 

� Designar membres del Consell Escolar Municipal els Regidors: 

� Sr. Alfred Blanch Farnós. 

� Sra. Laia Pla Coto. 

� Sr. Manel Crespo Liñan 

� Sr. Javier Boqué Piñol 

� Designar com a membre de la Comissió d’escolarització de primària de la zona 

corresponent a l’àmbit territorial de la Comarca del Montsià la Regidora Sra. Laia Pla 

Coto. 

� Designar com a membre de la Comissió d’escolarització de secundària de la zona de 

Tortosa la Regidora Sra. Laia Pla Coto. 

� Designar com a membre dels Pous Vinzet, Pere Pau i Lligallo el Regidor Sr. Antonio 

Ollés Molías. 

� Designar com a membre de l’Agrupació d’Oficines i Patronats de Turisme de les Terres 

de l’Ebre la Regidora Sra. Laia Pla Coto. 

� Designar com a membre de la Taula del Sénia el Regidor Sr. Antonio Ollés Molías, com 

a titular i el Sr. Alfred Blanch Farnós com a suplent. 

� Designar com a membre del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, 

el Regidor Sr. Antonio Ollés Molías com a titular i la Regidora Sra. Laia Pla Coto com a 

suplent. 
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Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 

vots favorables dels set membres de CiU, tres en contra d’EP i una abstenció del PP. 

 
5. Designació de Regidor dipositari. 
 

Atenent que amb motiu de les Eleccions Locals del passat dia 24 de maig de 2015, s’ha 

procedit al canvi de la Corporació, la qual cosa suposa la necessitat de procedir al canvi de 

la persona que realitzarà les funcions de dipositari de fons. 

Atenent que la vigent Llei reguladora de les bases del règim local permet la designació 

com a dipositari d’un Regidor de la Corporació. 

Atenent que aquest Ajuntament no ha considerat necessari el dipòsit de cap mena de 

garantia per part del designat com a dipositari. 

Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Nomenar el Regidor Sr. Joan Abella Calduch, regidor dipositari, amb signatura 

per cobraments i pagaments en base al que demana la Llei. 

SEGON. Establir la no necessitat de constitució de cap tipus de garantia per part del 

designat. 

TERCER. Donar trasllat del present acord a l’interessat. 

 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 

vots favorables dels set membres de CiU, un del PP i tres abstencions d’EP. 

 
6. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia de  nomenament de Tinents 

d’Alcalde i Regidors delegats. 
 

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia que diu: 

“Constituïda la nova Corporació, elegida a les eleccions locals dutes a terme el dia 24 de 
maig de 2015, atès que els apartats 2 i 3 de l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, atribueixin a aquesta Alcaldia la competència per a 
nomenar els Tinents d'Alcalde. 
Atès que l'article 23 de la Llei esmentada preveu que, tant el nomenament de Tinents 
d'Alcalde, com de les delegacions de caràcter genèric, es farà en favor dels Regidors 
membres de la Junta de Govern Local. 
Atès que al marge de les delegacions de caràcter genèric, l'apartat 4 de l'esmentat article 
23 preveu la possibilitat d'efectuar delegacions de caràcter específic en tots els Regidors, 
independentment de la seva condició de membres de la Junta de Govern Local,  
HE RESOLT: 
PRIMER. Nomenar Tinents d'Alcalde als Regidors que es detallaran a continuació, la 
funció dels quals serà la de substituir a aquest Alcalde en els casos de vacant, absència o 
malaltia, per l'ordre de prelació en que apareixen nomenats: 
Primer Tinent d'Alcalde: Sra. Montserrat Rodríguez Arasa. 
Segon Tinent d'Alcalde: Sra. Judit Lleixà Solà. 
Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Antonio Ollés Molías. 
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SEGON. Delegar la facultat de direcció i administració de les àrees i serveis municipals 
sobre les matèries corresponents als següents Tinents d'Alcalde: 
� Sra. Montserrat Rodríguez Arasa: Serveis Socials, Personal i Règim intern. 
� Sra. Judit Lleixà Solà: Festes i Fires. 
� Sr. Antonio Ollés Molías: Governació, Serveis, Agricultura i Promoció Econòmica. 

TERCER. Delegar la facultat de direcció i administració de les àrees i serveis municipals 
sobre les matèries corresponents als següents Regidors: 
� Sr. Adrián Batiste Cuartero: Joventut, Mitjans de comunicació i Noves tecnologies. 
� Sra. Laia Pla Coto: Salut, Ensenyament i Turisme. 
� Sr. Joan Abella Calduch: Hisenda, Comissió especial de comptes, Esports i Medi 

Ambient. 
 
QUART. Disposar l'aplicabilitat del règim de delegació de competències establert en el 
Reglament Orgànic Municipal. Així mateix, les delegacions atorgades pel present Decret 
podran ser revocades en qualsevol moment, sense cap altre requisit que l'emissió d'un 
Decret d'aquesta Alcaldia, que es comunicarà als Regidors afectats i el Ple de la Corpora-
ció en la primera sessió en que sigui possible. 
 
CINQUÈ. Els Regidors delegats hauran de mantenir a aquesta Alcaldia constantment 
informada de la gestió de les respectives delegacions i, especialment, d'aquells actes o 
decisions que, per qualsevol motiu, puguin tenir rellevància. 
Doni's compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti 
a terme.” 
 
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.  

 
7. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de nomenam ent de membres de la Junta de 

Govern Local, de delegació de competències en la Ju nta de Govern Local i règim 
de funcionament de la mateixa. 
 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia que diu: 

“Constituïda la nova Corporació, com a conseqüència de les eleccions locals dutes a terme 
el dia 24 de maig de 2015, i de conformitat amb el que disposa l’article 23 de la Llei 7/85, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i resta de normativa d'aplicació al 
respecte, 
HE RESOLT: 
PRIMER. Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, restarà integrada 
per tres Regidors, nombre que no supera el terç del nombre total de Regidors de la 
Corporació, i que es detallen a continuació: 
 Sra. Montserrat Rodríguez Arasa. 
 Sra. Judit Lleixà Solà. 
 Sr. Antoni Ollés Molías. 
SEGON. La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents competències: 

1. Assistència permanent a l'Alcalde en exercici de les seves atribucions. 
2. Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i plantilla aprovades 

pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball. Aprovar el nomenament del personal.  

3. L’aprovació dels instruments de desenvolupament del planejament general no 
expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d’urbanització. 

4. Les contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, 
de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes 
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privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, 
en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual 
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat 
de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

5. L'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així 
com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia 
indicats. 

6. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost. 

7. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i 
reglaments de desenvolupament. 

8. Atorgar les llicències i resta de competències que venien atribuïdes legalment a 
l'antiga Comissió Permanent i que ara corresponen a aquesta Alcaldia. 

9. La resta de competències que li atribueixin les lleis. 
TERCER. Disposar l'aplicabilitat del règim general de delegació de competències establert 
en el Reglament  d’organització  funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Així 
mateix les delegacions atorgades mitjançant el present Decret podran ser revocades en 
qualsevol moment sense cap altre requisit que l'emissió d'un Decret d’aquesta Alcaldia que 
serà comunicat a la Junta de Govern Local i als seus membres i al Ple de la Corporació, en 
la primera sessió en que sigui possible. 
QUART. La Junta de Govern Local dura a terme les seves sessions en aquesta Casa 
Consistorial, reunint-se de forma habitual el primer i tercer dijous de cada mes a les 19,30 
hores, amb l'ordre del dia fixat per aquesta Alcaldia. 
El règim del seu funcionament i el d'adopció d'acords serà el previst en el Reglament 
d’organització  funcionament i règim jurídic de les entitats locals.” 

 
Els membres de la Corporació es donen per assabentats.  

 
8. Donar compte de la creació dels Grups polítics m unicipals. 

 
Es dona compte de la creació de grups polítics, i de la seva composició  que serà la  
següent: 
 
Les Regidores i Regidors: 

- Alfred Blanch Fornós. 
- Montserrat Rodríguez Arasa. 
- Judit Lleixà Solà 
- Antonio Ollés Molías 
- Adrián Batiste Cuartero 
- Laia Pla Coto 
- Joan Abella Calduch 

 
Integraran un Grup polític municipal a l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb la 
denominació de Convergència i Unió. 
 
Sigla CiU 
 
Les funcions de portaveu les exercirà el Regidor Alfred Blanch Farnós. 
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Les Regidores i Regidors: 

- Marc Mach Mayo 
- Eva C. Franch Cases 
- Manel Crespo Liñan 

 
Integraran un Grup polític municipal a l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb la 
denominació de Esquerra Planera – Acord Municipal. 
 
Sigla EP 
 
Les funcions de portaveu les exercirà el Regidor Marc March Mayo. 

 
El Regidor: 

- Javier Boqué Piñol 
 

Integrarà un Grup polític municipal a l’Ajuntament de Santa Bàrbara amb la denominació 
de Partit Popular. 
 
Sigla PP 
 
Les funcions de portaveu les exercirà el Regidor  Javier Boqué Piñol. 
 
Els membres del Ple de la Corporació es donen per assabentats. 
 

9. Proposta de fixació de retribucions i indemnitza cions dels membres de la 
Corporació. 

 
Atès que ha de procedir-se a la fixació de les retribucions i indemnitzacions que han de 
percebre els membres de la Corporació municipal constituïda amb motiu de les 
eleccions locals del dia 24 de maig de 2015. 
Atenent que per aquesta Alcaldia s’ha procedit a la designació dels Regidors que 
ostentaran delegacions de govern. 
Atès el que disposa l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
Al  Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents acords: 
PRIMER. Determinar que el Sr. Alcalde-President desenvoluparà el seu càrrec amb una 
dedicació parcial a l'Ajuntament, per un total de 4 hores diàries, a realitzar fora de la 
seva jornada laboral com a mestre de primària del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Per aquesta dedicació percebrà unes retribucions mensuals 
de 1.291,08 €. 
SEGON. Determinar que la Regidora, Montserrat Rodríguez Arasa desenvoluparà el 
seu càrrec amb una dedicació parcial a l'Ajuntament, per un total de 4 hores diàries. Per 
aquesta dedicació percebrà unes retribucions mensuals de 1.067,40 €. 
La Regidora Montserrat Rodríguez Arasa realitzarà les seves tasques a l’Ajuntament 
fora del seu horari laboral com a empleada de l’Ajuntament d’Amposta. 
TERCER. Determinar que el Regidor, Antonio Ollés Molías desenvoluparà el seu càrrec 
amb una dedicació parcial a l'Ajuntament, per un total de 3 hores diàries. Per aquesta 
dedicació percebrà unes retribucions mensuals de 880,28 €. 
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QUART. Determinar que la Regidora, Judit Lleixà Solà desenvoluparà el seu càrrec amb 
una dedicació parcial a l'Ajuntament, per un total de 3 hores diàries. Per aquesta 
dedicació percebrà unes retribucions mensuals de 880,28 €. 
La Regidora Judit Lleixà Solà realitzarà les seves tasques a l’Ajuntament fora del seu 
horari laboral com a empleada del Club de Twirling. 
CINQUÈ. Determinar que els Regidors,  Adrián Batiste Cuartero, Laia Pla Coto i Joan 
Abella Calduch, desenvoluparan els seus càrrecs amb una dedicació parcial a 
l'Ajuntament, per un total de 2 hores diàries. Per aquesta dedicació percebran, 
cadascun d'ells, unes retribucions mensuals de 586,86 €. 
El Regidor Adrián Batiste Cuartero, realitzarà les seves tasques a l’Ajuntament fora del 
seu horari laboral com a empleat del Gimnàstic de Tarragona, SAE. 
La Regidora Laia Pla Coto, realitzarà les seves tasques a l’Ajuntament fora del seu 
horari laboral com a empleada de l’Institut Català de la Salut de la Generalitat de 
Catalunya. 
El Regidor Joan Abella Calduch, realitzarà les seves tasques a l’Ajuntament fora del seu 
horari laboral com a empleat de Catalunya Banc, SA. 
 
SISÈ. Els membres de la Corporació que tenen dedicació parcial deuran ser donats 
d'alta al Règim General de la Seguretat Social, de conformitat amb el que determina 
l’article 75.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 
SETÈ. La percepció de les retribucions per dedicació parcial seran incompatibles amb la 
percepció de les indemnitzacions per assistència a sessions d'òrgans col·legiats que es 
fixen en l'apartat següent del present acord. 
VUITÈ. La resta de Regidores i Regidors percebran les indemnitzacions per assistència 
a les sessions dels òrgan col·legiats del que formen part que es diuen a continuació: 

- Per assistència a les sessions del Ple: 195,55 € per sessió. 
- Per assistència a la Junta de Portaveus: 30,00 € per sessió. 
- Per assistència a la Comissió especial de comptes: 30,00 € per sessió. 

NOVÈ. Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí oficial de la Província, per 
tal de donar compliment al que disposa l’apartat 5 de l’esmentat article 75 de la Llei 
7/85. 
 

Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per majoria absoluta amb els 

vots favorables dels set membres de CiU, tres en contra d’EP i una abstenció del PP. 

 
10. Proposta de fixació de dotacions econòmiques al s grups polítics municipals. 
 

D'acord amb  el que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/85, reguladora de les bases del 
règim local, en la redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d'abril, el Ple de la Corporació, 
amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als Grups polítics una dotació 
econòmica. 
Atès que el mateix article determina que aquesta dotació tindrà un component fix idèntic 
per a tots els grups, i un altre de variable en funció del nombre de membres de 
cadascun d'ells. 
Atesa la consignació existent al pressupost de l'any 2015. 
Al  Ple de la Corporació, es proposa l’adopció dels següents acords:  
PRIMER. Fixar per als Grups polítics representats a l'Ajuntament les següents dotacions 
econòmiques durant el període entre els mesos de juliol i desembre de 2015: 
� Per cada grup polític,  50,00 € 
� Per cada regidor, mensualment, 2,00 € 
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SEGON. Les dotacions no podran destinar-se ni al pagament de personal al servei de la 
Corporació ni a l'adquisició de bens que puguin constituir actius fixes de caràcter 
patrimonial. 
TERCER. Els grups polítics deuran portar una comptabilitat específica de la dotació 
concedida, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest ho 
demani. 
 
Passant a la votació la proposta de l’Alcaldia es aprovada per unanimitat dels membres de 
la Corporació. 

 
I no havent més assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió, essent 
les vint hores i trenta minuts, i de tot el tractat jo la Secretària acctal. certifico. 

          
Vist i plau 

         L’Alcalde 
 
 
 
 
 
            Alfred Blanch Farnós 

 


