Ajuntament dels Garidells
Av. Catalunya, 2
CP 43153
Tel. 977 62 52 30
ajuntament@elsgaridells.cat

Els Garidells, vint de juny de dos mil dinou, quan són les vint hores i quinze
minuts, es reuneixen a la Sala de Sessions de la seu d'aquest Ajuntament els
regidors que formen la corporació i que a continuació s'indiquen, sota la presidència de l'alcalde, senyor Marc Bigordà Prió, assistit pel secretari de
l'Ajuntament, per tal de dur a terme sessió pública extraordinària en primera
convocatòria segons l'ordre del dia previst.
ASSISTENTS:
MARC BIGORDÀ PRIÓ
FRANCISCO DOLS NASARRE
JORGE GÁLLEGO PAZ
ISABEL SOUTO CAYÓN
ROGER DUESO CANALS

ALCALDE
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR

Francisco Pros Francesch

SECRETARI-INTERVENTOR

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATORIA:
1.- Aprovació, si escau, de l’acta de sessió anterior.
2.- Aprovació, si escau, de la periodicitat de les sessions plenàries.
3.-Aprovació, si escau, de la creació i composició de les Comissions
Informatives.
4.- Aprovació, si escau, del nomenament dels representats de la Corporació a
òrgans col·legiats.
5.-Aprovació, si escau, de la proposta sobre les retribucions i indemnitzacions
dels membres electes.
6.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia en matèria de:
a) Creació d’àrees
b) Nomenaments de càrrecs
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1.- APROVACIO, SI ESCAU, DE L’ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de sessió anterior ha estat entregada a tots els membres de la
corporació, es dóna compte de la mateixa.
Tot seguit es sotmet l’aprovació de l’acta anterior, tal i com s’ha transcrit a
votació.
La proposta es troba conforme i s’aprova.
El que s’aprova per unanimitat.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
PLENÀRIES
En harmonia amb el que determina l’article 38 i 78 del ROF al Ple de la
Corporació es proposa establir com a règim de sessions plenàries el
següent:
- Sessió ordinària el primer dijous de cada trimestre natural a les 20:00h. Si
aquest fos festiu es faria el dijous posterior.
- Tantes sessions extraordinàries com els assumptes que s’esdevinguin en
el si de la Corporació ho facin convenient.
La proposta es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES
Atesa la composició de les forces polítiques del municipi.
Vist l’article 123 i següents, 127 i 134 del ROF i els articles 60.5 en relació
al 58.3 de la Llei 2/2003 municipal de Catalunya es proposa:
Primer.- Crear una Comissions informativa quina denominació i composició
serà la següent:
I) Comissió Informativa d’Hisenda, que realitzarà totes les actuacions que
corresponen a la Comissió especial de comptes.
Segon.- En aquesta comissió informativa estarà representats tots els grups
polítics que formen el Ple de la Corporació, essent els vots dels regidors
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que integren aquesta comissió, ponderats el nombre de membres electes.
En serà president l’Alcalde o persona en qui delegui.
Tercer.- Aquesta comissió informativa es reunirà, prèvia convocatòria, cada
cop que sorgeixi un tema relacionat amb assumptes de la seva
competència a debatre al Ple.
Tot seguit, en base al vot ponderat i partint de la base de que la presidència
neta, segons determina el ROF, correspon a l’Alcalde es proposa conformar:
La Comissió d’Hisenda (comissió especial de comptes)

President
Vocals

Marc Bigordà Prió
Jorge Gállego Paz
Isabel Souto Cayón

La proposta es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.

4.APROVACIÓ,
SI
ESCAU,
DEL
NOMENAMENT
DELS
REPRESENTATS DE LA CORPORACIÓ A ÒRGANS COL·LEGIATS
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. Tot el consistori.
Pacte Camp de Valls, Vallsgenera, Consorci de la brossa, aigua CAT.
Localret. Taula del Francolí, ACM. Consell escolar Escola Josep Veciana
de Perafort.
Isabel Souto. Suplent: Marc Bigordà
La proposta es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.
5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA SOBRE
RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES ELECTES

LES

Antecedents:
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.
Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres
polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta.
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Fonaments de Dret.
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.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
1er. Establir que, amb efectes de 15 de juny de 2019, el senyor Marc
Bigordà Prió, alcalde d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb
dedicació parcial i percebent l’import de 787,50 euros bruts mensuals.
2on. Aquesta retribució es percebrà en dotze mensualitats corresponents a
mesos de l’any, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social.
3er. 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:
Ple, 150 €/plenari.
Aquestes indemnitzacions les percebran tots aquells regidors que no
tinguin assignades retribució.
4rt. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats
La proposta es troba conforme i s’aprova.
Tot s’aprova per unanimitat.
6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA EN MATERIA
DE:
Tot seguit l’Alcalde dóna compte dels decrets de l’Alcaldia i que són:
a) Creació d’àrees
b) Nomenament de càrrecs
a) Creació d’àrees
“De conformitat amb el previst a l’article 38.d del ROF
Pel present, RESOLC:
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Primer: Realitzar el repartiment de carteres i el nomenament de càrrecs,
de la manera següent:
Alcaldia

Marc Bigordà Prió

Urbanisme i Serveis Municipals

Francisco Dols Nasarre

Serveis socials i Medi Ambient

Isabel Souto Cayón

Cultura i Esports

Roger Dueso Canals

Comunicacions i Hisenda

Jorge Gállego Paz

Els responsables d’àrees efectuaran propostes als òrgans de decisió.
Segon: Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri.”

b) Nomenament de càrrecs
“De conformitat amb el previst a l’article 38.d del ROF
Pel present, RESOLC:
Primer: Aprovació del nomenament dels següents càrrecs:
Primer Tinent d’Alcalde:
Segona Tinent d’Alcalde:

Francisco Dols Nasarre
Isabel Souto Cayón

Segon: Donar compte al Ple en la primera sessió que es celebri”.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió a les
vint hores quaranta minuts, de tot el qual s'estén la present acta que signa
l'Alcalde, amb mi que CERTIFICO.
Alcalde-President

Secretari-Interventor

Marc Bigordà Prió - Alcalde
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