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AJUNTAMENT
CERVIÀ DE LES GARRIGUES

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CERVIÀ DE LES GARRIGUES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 6/2019
Caràcter: extraordinari
Data: dimecres 3 de juliol de 2019
Horari: 20.09 a 20.20
Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament
ASSISTENTS
Mercè Rubió Carré (IxC-AM)
Josep Ma. Moragues Perramon (IxC-AM)
Sandra Martínez Azor (IxC-AM)
Ramon Alvárez Suárez (IxC-AM)
Ramon Alentorn Gorgues (IxC-AM)
Teresa Romeu Vallverdú (IxC-AM)
Joan Súria Orobitg, secretari interventor
ABSENTS
Andrés Fernández Hidalgo (IxC-AM) (s’excusa)
ORDRE DEL DIA
1. Informe Decret Cartipàs municipal.
2. Informe Decret nomenament dels representants municipals al Consell Escolar de
l’Escola Pública “El Cérvol” i al Consell Escolar de la ZER “Riu Set”.
3. Proposta d’acord de periodicitat dels Plens ordinaris.
4. Proposta d’acord de nomenament dels representants municipals a la Mancomunitat
d’Aigües de Les Garrigues.
5. Proposta d’acord de nomenament dels representants municipals a la Mancomunitat de
Municipis per a la Música a Les Garrigues.
6. Proposta d’aprovació d’una retribució per a l’alcaldessa i d’assistències als membres de
la Corporació.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Prèvia la convocatòria a l’efecte, assisteixen els regidors i les regidores ressenyats
anteriorment, constituint el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió,
assistits pel secretari interventor de l’ajuntament, senyor Joan Súria Orobitg, que dóna
testimoni de l’acte.
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1. Informe Decret Cartipàs municipal.
La senyora alcaldessa posa en coneixement del Ple el següent decret de data 3 de juliol de
2019:
“D’acord amb les atribucions que em confereix la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases del règim
local i el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
RESOLC:
1. Nomenar tinents d’alcalde els regidors que a continuació es relacionen, els quals
substituiran l’alcaldessa en els casos que preveu la llei i d’acord amb l’ordre següent:



Primer tinent d’alcalde: senyor Josep Maria Moragues Perramon
Segona tinent d’alcalde: senyora Sandra Martínez Azor

2. Establir els següents àmbits materials amb la denominació especifica de regidories, i
adscriure-hi el regidor o regidora responsable:
Regidor/a responsable

Àmbit material (regidories)

Mercé Rubió Carré

Planificació
estratègica,
governació,
patrimoni, manteniment i recursos humans
i cultura
Hisenda
Joventut
Obres i urbanisme
Esports
Medi natural i agricultura
Serveis socials i ensenyament

Josep Ma Moragues Perramon
Sandra Martínez Azor
Andrés Fernández Hidalgo
Ramon Alvarez Suárez
Ramon Alentorn Gorgues
Teresa Romeu Vallverdú

2. Informe Decret nomenament dels representants municipals al Consell Escolar de
l’Escola Pública “El Cérvol” i al Consell Escolar de la ZER “Riu Set”.
La senyora alcaldessa posa en coneixement del Ple el següent decret de data 3 de juliol de
2019:
“D’acord amb el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centre educatius, cal
designar el representant municipal al Consell Escolar del centre escolar i al Consell Escolar
de la ZER.
Atès les atribucions conferides per la normativa de règim local,
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RESOLC:
1. Designar la senyora Teresa Romeu Vallverdú, regidora d’aquest ajuntament,
representant municipal al Consell Escolar de la ZER “Riu Set”.
2. Designar la senyora Mercè Rubió Carré, alcaldessa d’aquest ajuntament, representant
municipal al Consell Escolar de l’Escola Pública El Cérvol.
3. Comunicar els nomenaments anteriors a la ZER “Riu Set” i a l’Escola Pública El
Cérvol.
4. Informar el Ple de l’Ajuntament en el proper Ple Ordinari que es celebri.”
3. Proposta d’acord de periodicitat dels Plens ordinaris.
La senyora alcaldessa presenta la següent proposta:
“PROPOSTA D’ACORD DE PERIODICITAT DELS PLENS ORDINARIS
Un cop celebrades les eleccions locals i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari,
d’acord amb la legislació vigent, establir la periodicitat de les sessions del Ple.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i concordants 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,
el Ple ha de celebrar sessions ordinàries de periodicitat preestablerta, havent de celebrar-ne
com a mínim una d’ordinària cada tres mesos.
Per tot això, s’adopta el següent
ACORD:
1. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindran lloc cada tres mesos
el primer dimecres del mes que toqui, a partir del mes de setembre de 2019
2. Facultar la senyora alcaldessa per a que pugui avançar la celebració de la sessió
ordinària del Ple dins de la mateixa setmana o l’anterior, o posposar la celebració dins de
la mateixa setmana o la posterior quan el dia fixat sigui festiu, es trobi inclòs en un
període de vacances o un esdeveniment que respongui a l’interès popular així ho
justifiqui.”
Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors
i regidores presents.
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4. Proposta d’acord de nomenament dels representants municipals a la Mancomunitat
d’Aigües de Les Garrigues.
La senyora alcaldessa presenta la següent proposta:
“PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS A LA JUNTA GENERAL
DE LA MANCOMUNITAT D’AIGÜES DE LES GARRIGUES
Els arts 3 i 6 dels Estatuts de la Mancomunitat i 5 del Reglament d’organització disposen
que cada municipi que formi part de la Mancomunitat tindrà dos representants i un suplent a
la Junta General, els quals hauran de tenir la condició de regidor/a o alcalde/essa del
respectiu Ajuntament.
Per tot això, s’adopta el següent
ACORD:
1. Nomenar els següents representants i suplent:
-Representants:
- Mercé Rubió Carré, alcaldessa
- Josep Maria Moragues Perramon, 1r tinent d’alcalde
-Suplent:
- Ramon Alentorn Gorgues, regidor
2. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat d’aigües de les Garrigues”
Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors
i regidores presents.
5. Proposta d’acord de nomenament dels representants municipals a la Mancomunitat
de Municipis per a la Música a Les Garrigues.
La senyora alcaldessa presenta la següent proposta:
“PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS A LA
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA MUSICA A LES GARRIGUES
L’art 8 dels Estatuts de la Mancomunitat disposa que l’Assemblea General de la mateixa
estarà integrada pels representants dels municipis que en formin part i tinguin la condició de
regidors o alcaldes dels ajuntaments respectius. El Ple municipal nomenarà un representant a
l’Assemblea, podent nomenar un suplent per al cas d’absència del vocal titular.
Per tot això, s’adopta el següent
C/ Francesc Palau, 1 / 25460 Cervià de les Garrigues  973 178002
http://cerviadelesgarrigues.cat / ajuntament@cerviadelesgarrigues.cat

5

AJUNTAMENT
CERVIÀ DE LES GARRIGUES

ACORD:
1. Nomenar el següent representant i suplent:
-Representant: Sandra Martínez Azor, regidora i 2a Tinent d’alcalde
-Suplent: Mercè Rubió Carré, alcaldessa
2. Comunicar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis per a la Música a les Garrigues”
Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors
i regidores presents.
6. Proposta d’aprovació d’una retribució per a l’alcaldessa i d’assistències als
membres de la Corporació
La senyora alcaldessa presenta la següent proposta:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA RETRIBUCIÓ PER A L’ALCALDESSA I
D’ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
L'actual legislació de règim local estableix que correspon al ple dels ajuntaments determinar
la dedicació de les persones membres de les corporacions locals que desenvolupin un càrrec
al mateix ens (ja sigui per la seva dedicació exclusiva o parcial), així com fixar-ne la quantia
de les seves retribucions, d'acord amb el que disposen l'article 75 i següents de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l'article 166 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Així mateix, també preveu que els membres de la Corporació que no tenen dedicació
exclusiva o parcial puguin percebre assistències per a la concurrència efectiva a les sessions
del Ple.
Respectant l’autonomia local, el Decret 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals, estableix un ajut, en forma de compensació econòmica, a
favor dels municipis que compleixin els requisits de l'article 3 del Decret.
Atès la finalització del mandat de l’anterior corporació i la constitució i presa de possessió
de la nova corporació en data 15 de juny de 2019.
Per tot l’exposat s’adopta el següent
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ACORD:
1.
Establir una retribució per la senyora Mercé Rubió Carré, alcaldessa, per a l’exercici
del càrrec amb dedicació parcial del 75% i designar-la com a beneficiària de la
compensació econòmica en els mateixos termes de la resolució d’atorgament i d’acord amb
les bases reguladores establertes en el Decret 69/2008, d’1 d’abril.
2.
Establir la quantitat de 50 euros com a indemnització a favor dels membres de la
Corporació que no tenen ni dedicació exclusiva ni parcial, per a la concurrència efectiva a
les sessions del Ple
3.
Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local.”
Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors
i regidores presents.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual
estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L’alcaldessa

(Document signat digitalment amb certificació CPISR-1 (verificable a https://www.catcert.cat/)
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