
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 19 DE JUNY DE 2015 

 
Data: 19 de juny de 2015 
Horari: 13,36 h  
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 

• Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster (CIU) 
• Sra. Júlia Gil Vilar (CIU) 
• Sr. Jordi Abres Sala (CIU) 
• Sra. Silvia Ricart Bello (CIU) 
• Sr. Juli Quesada Belda (CIU) 
• Sr. Lluís Josep Ezquerra Cufi (ERC-AM) 
• Sr. Xavier Galvez Martínez (ERC-AM) 
• Sr. Joan Gonzalez Ariso (ERC-AM) 
 

 
• Martí Lluansí Sastre, secretari 

 
 

• No assisteix amb excusa la regidora Sra. Elisabet Jiménez Guerrero (ERC-AM). 
 
 
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. 
 
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 d’alcaldia de nomenaments de tinents d’alcalde de 
l’Ajuntament i de delegació d’atribucions d’alcaldia. 
 
6.- Proposta de nomenament de Tresorer. 
 
7.- Proposta de creació de la Junta de Govern Local. 
 
8.- Proposta de règim de retribucions. 



 
9.- Proposta de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local. 
 
10.- Donar compte al ple de la constitució dels grups polítics. 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació 
 
En aquest punt el Sr. Alcalde vol agrair la felicitació feta per ERC-AM en el seu discurs 
de constitució de la corporació i en relació a aquest comenta breument alguns dels 
compromisos electorals fets. 
 
Sotmesa l’acta de la sessió extraordinària de constitució de la corporació, celebrada el 
dia 13 de juny de 2015, a aprovació, aquesta s’aprova amb el vot favorable dels 5 
regidors de CIU i dels 3 regidors assistents d’ERC-AM. 
 
2. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació 
 
El Sr. Alcalde diu que el règim de sessions es regeix per allò establert a l’art. 46 de la 
Llei de bases de règim local i el llegeix literalment, i proposa al ple el règim de sessions 
que es detalla a continuació: 
 
“Primer.-  Celebrar sessió ordinària el primer dimecres de cada 3 mesos, a les 
20’30 hores. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui 
inhàbil, es podrà optar entre el pròxim dia hàbil o el proper dimecres a la 
mateixa hora, essent el proper ple ordinari el dia 8 de juliol de 2015. 
 
Segon.-  De conformitat a allò establert a l’art. 87 ROF, els plens duraran com 
a molt fins a les 24,00h, i tots aquells punts de l’ordre del dia que no hagin 
pogut ser tractats i votats, s’inclouran, es tractaran i votaran en la pròxima 
sessió plenària, ja sigui ordinària o extraordinària. 
 
Tercer.- De conformitat a allò establert a l’art. 94 ROF, els diferents grups 
tindran dos torns d’intervenció, és a dir, primer es formularà una proposta 
davant la qual els diferents grups tindran un primer torn de paraula, passat 
aquest, i en cas que qui hagi exercit el primer torn es senti al.ludit, es procedirà 
a un segon torn de paraula. Consumit aquest, l’alcalde donarà per acabada la 
discussió que acabarà amb la intervenció del ponent en la que breument 
ratificarà o modificarà la proposta”. 
 
El regidor Sr. González pregunta que si aquest règim de sessions es pot parlar  o és 
imposat, a la qual cosa el Sr. Alcalde comenta que tot es pot parlar però que el fet que es 
proposi fer el ple cada tres mesos fonamentalment és per raons econòmiques perquè així 
s’hauran de pagar menys indemnitzacions per assistència. 
 
Es comenta que s’ha passat de celebrar els plens dels dilluns als dimecres perquè al 
regidor Sr. Quesada és l’únic dia que li va bé perquè la resta de dies treballa i no podria 
venir als plens. 



 
El regidor Sr. González també comenta que ell cada dia acaba de treballar a les 22:00h i 
que per tant tampoc li va gaire bé que els plens siguin a les 20:30h, però que si es fixés a 
les 21:00h podria demanar de sortir de la feina una hora abans. 
Es queda d’acord en fixar els plens a les 21:00h. 
 
El Sr. Alcalde diu però que el fet que es celebrin els plens cada tres mesos no significa 
que no estiguin informats i vol recalcar als regidors de l’oposició que tindran tota la 
informació que vulguin i que tota la informació que demanin se’ls hi facilitarà el més 
aviat possible. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’acorda, amb el fort favorable dels cinc regidors de CIU 
i del regidor Sr. Gálvez, i el vot en contra dels regidors Srs. Ezquerra i González, 
l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-  Celebrar sessió ordinària el primer dimecres de cada 3 mesos, a les 21’00 
hores. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, es podrà optar 
entre el pròxim dia hàbil o el proper dimecres a la mateixa hora, essent el proper ple 
ordinari el dia 8 de juliol de 2015. 
 
Segon.-  De conformitat a allò establert a l’art. 87 ROF, els plens duraran com a molt 
fins a les 24,00h, i tots aquells punts de l’ordre del dia que no hagin pogut ser tractats i 
votats, s’inclouran, es tractaran i votaran en la pròxima sessió plenària, ja sigui ordinària 
o extraordinària. 
 
Tercer.- De conformitat a allò establert a l’art. 94 ROF, els diferents grups tindran dos 
torns d’intervenció, és a dir, primer es formularà una proposta davant la qual els 
diferents grups tindran un primer torn de paraula, passat aquest, i en cas que qui hagi 
exercit el primer torn es senti al.ludit, es procedirà a un segon torn de paraula. Consumit 
aquest, l’alcalde donarà per acabada la discussió que acabarà amb la intervenció del 
ponent en la que breument ratificarà o modificarà la proposta. 
 
 
3. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Un cop constituït el nou ajuntament el 13 de juny de 2015, és necessari determinar la 
composició de la Comissió Especial de Comptes, ja que es tracta d’un òrgan 
d’existència obligatòria en tots els municipis d’acord amb allò establert a l’art. 20.1.e 
LRBRL. 
 
El Sr. Alcalde comenta que aquesta Comissió solament es reuneix una vegada a l’any 
per informar el compte general de l’Ajuntament. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 125.c) del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre i a l’art. 116 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local (LRBRL). 
 



Proposo al ple que per part dels diferents grups polítics es designin els membres que han 
d’integrar la Comissió Especial de Comptes, concretament 3 membres per part del CIU 
i 2 per part de ERC-AM, de tal forma que quedarà formada per un president i cinc 
vocals de la forma següent: 
 

• President: L’alcalde o regidor en qui delegui. 
• 3Vocals a proposta CIU  
• 2 Vocals a proposta ERC-AM 
• Secretari el de la corporació. 

Sotmesa la proposta a votació s’acorda, amb el vot favorable dels 5 regidors de CIU i el 
vot en contra del 3 regidors d’ERC-AM assistents, l’adopció de l’acord següent: 
 
ÚNIC.- Crear la Comissió Especial de Comptes la composició de la qual serà la 
següent: 
  

• President: Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster (Alcalde).                  
 

• Vocals:  Sra. Júlia Gil Vilar (CIU), Sr. Jordi Abres Sala (CIU), Sra. Silvia Ricart 
Bello (CIU), Sr. Lluís Ezquerra Cufí (ERC-AM) Sra. Elisabeth Jiménez 
Guerrero (ERC-AM). 

 
• Secretari: El de la corporació. 

 
4. Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres 
organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament 
 
Es proposa per part del Sr. Alcalde el nomenament dels representants de la corporació, 
en els organismes i entitats que s’indiquen, a favor dels regidors i regidores següents tot 
explicant breument l’objecte de cada organisme: 
 
DIPSALUT     Sra. Silvia Ricart Bello 
Consell Escolar del Col·legi/llar infants Sra. Júlia Gila Vilar 
Societat Recreativa Avinyonatenca  Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster 
Junta Pericial Municipal de Cadastre  Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster 
Agrupació Defensa Forestal   Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster 
C.I.L.M.A.     Sr. Silvia Ricart Bello. 
Consorci Salines-Bassegoda   Sr. Silvia Ricart Bello 
LOCALRET     Sr. Josep Mª Bartolomé Foraster 
 
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada amb el vot favorable dels vuit regidors 
assistents. 
 
Tots els regidors accepten el nomenament. 
 
5. Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament i 
regidories. 
 



Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 186/15, de data 16 de juny de 
2015 de nomenament de tinents d’alcalde d’aquesta corporació, a l’empara d’allò que 
disposen els articles 21.2 i 23.3  de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les  bases de 
règim local; 53.2 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 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
En aquest sentit es va nomenar: 
 
1r tinent d’alcalde: Sra. Júlia Gil Vilar 
2n tinent d’alcalde: Sr. Jordi Abres Sala 
 
Ambdós regidors van acceptar el nomenament. 
 
Es dóna compte al Ple de la resolució de l’Alcaldia núm. 188/15, de data 16 de juny 
de 2015 de delegacions a regidors. De conformitat amb l’article 21.3 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, és 
facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions pròpies. Tot això 
llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la Llei 
30/1992,  de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
En aquest sentit, d’acord amb allò establert a l’art.43.4 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, es van efectuar les següents delegacions específiques d’atribucions per 
gestionar els assumptes relacionats amb les matèries següents: 
 

• Josep Mª Bartolomé Foraster: Es reserva les competències d’urbanisme, obres 
i serveis, seguretat ciutadana i direcció dels agutzils/brigada. 

• Júlia Gil Vilar: Atenció ciutadana, ensenyament i cultura. 
• Jordi Abres Sala: Hisenda i comerç. 
• Silvia Ricart Bello: Benestar i família, medi ambient i esports. 
• Juli Quesada Belda: Festes i joventut. 

 
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió. 
Resten excloses les facultats de resolució. 
 
La delegació és eficaç des de l’endemà de la data de la Resolució. 
 
Tots els regidors van acceptar la delegació. 
 
6. Proposta de nomenament de tresorer 
 
El Sr. Alcalde explica que es proposa que es nomeni tresorer al Sr. Jordi Abres Sala atès 
que té una gestoria a Figueres i que hi entén de números per la qual cosa considera que 
pot desenvolupar molt bé aquest càrrec. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’acorda amb el vot favorable dels vuit regidors 
assistents, l’adopció de l’acord següent:  



 
PRIMER.- Nomenar el regidor Sr. Jordi Abres Sala tresorer de l’Ajuntament 
d’Avinyonet de Puigventós. 
 
SEGON.-  Rellevar al tresorer de l’obligació de prestar fiança i establir que la resta de 
regidors seran responsables solidàriament del resultat de la gestió. 
 
El regidor accepta el nomenament. 
 
7.- Creació de la Junta de Govern Local. 
 
El Sr. Alcalde comenta que els ajuntament funcionen amb tres tipus de resolucions, les 
més senzilles que es resolen amb decrets d’alcaldia i després per acords de Junta de 
Govern o del Ple les més importants. 
 
Que per exemple ell considera que les llicències d’obres és millor aprovar-les per acord 
de la Junta de Govern així es comparteix poder de decisió i responsabilitats. 
 
És per això que proposa al ple la creació de la Junta de Govern Local, que estaria 
constituïda per l’Alcalde i per tres regidors que ell nomenarà mitjançant decret. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’acorda, amb el vot favorable dels cinc regidors de CIU i 
l’abstenció dels tres regidors d’ERC-AM, l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.-  Crear la Junta de Govern Local, que estarà integrada per l’alcalde i un 
nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la corporació, 
nomenats per l’alcalde.  
 
SEGON.-  Establir que la Junta de Govern Local celebri sessió ordinària el primer i el 
tercer dimecres de cada mes, a les 13:30h hores. En cas que algun dia en què s’hagi de 
celebrar sessió sigui inhàbil, es podrà optar entre el següent dia hàbil o el pròxim 
dilluns, a la mateixa hora. 
 
8.-. Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes 
 
 
El Sr. Alcalde explica la proposta sobre el règim de dedicacions, retribucions, dietes i 
indemnitzacions per assistències a òrgans col.legiats i que es concreta en el següent: 
 
PRIMER.-  Establir que amb efectes al dia següent de l’adopció del present acord, la 
Sra. Júlia Gil Vilar exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva (mínim 30 h 
setmanals) amb una retribució de 1.459€ bruts/mensuals. 
 
Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les pagues extres de juny i 
desembre, i se la donarà d’alta al règim general de la S.S. 
 



SEGON.- Establir a favor dels membres de la corporació que no tinguin ni dedicació 
parcial ni exclusiva una indemnització per assistència a les sessions del ple de 50.-€ 
sessió (amb una retenció del 2% IRPF) 
 
TERCER.- Establir a favor dels membres de la Junta de Govern que no tinguin ni 
dedicació parcial ni exclusiva una indemnització per assistència a les sessions  de 75.-€ 
sessió (amb una retenció del 2% IRPF). 
 
QUART.- Assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica fixa de 25€ 
mensuals. 
 
CINQUÈ.- Establir el següent règim de dietes: 
 
El quilometratge per a desplaçaments relacionats amb les tasques municipals es pagarà 
a raó de 0,30€/Km. 
La resta de despeses que es tinguin com a conseqüència de portar a terme tasques de 
caràcter municipal s’abonaran, prèvia presentació dels corresponents comprovants de 
pagament, amb els límits següents: 
Per cada àpat: 25€. 
Per Pernocta (hotel) 75€/nit. 
 
El Sr. Alcalde explica que en l’anterior legislatura es va suprimir la Junta de Govern 
perquè no hi havia bona relació amb els regidors Srs. Ezquerra i de las Heras i que ell 
considera que es limitaven a posar pals a les rodes i res més. Que les sessions com a 
molt duraven 10 minuts i no es feia res. 
 
Que ara es torna a crear la Junta de Govern i que considera que una indemnització de 
75€/sessió és justa perquè explica un exemple de les despeses que té d’anar amunt i 
avall amb el seu cotxe i que solament en gasolina ja gasta 75€ cada 15 dies.  
Explica que ell està conforme en no cobrar res però que tampoc i vol afegir diners. 
 
La regidora Sra. Gil, en relació a la seva dedicació exclusiva, comenta que això la 
LRSAL ho permet i que a més a més la seva retribució ve subvencionada per la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El regidor Sr. González pregunta que si el que cobraran els membres de la Junta de 
Govern són 150€/mes, a la qual cosa el Sr. Alcalde comenta que sí però que dependrà 
de si la regidora Sra. Gil en formarà part o no perquè al tenir una dedicació exclusiva no 
pot cobrar les assistències a la Junta de Govern. 
El regidor Sr. González comenta, que ell renunciarà a cobrar la indemnització que li 
pertoca per assistències al ple, perquè ell ho fa pel poble i que per això no vol cobrar 
res. Que això ja va ser una condició que va posar quan va entrar en el grup d’ERC-AM. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que ell considera que han de cobrar perquè hi dedicaran temps 
i esforços. 
 
El regidor Sr. Abres comenta que ell personalment serà el tresorer i que això implicarà 
que haurà de venir forces vegades a l’ajuntament i per tant deixar de treballar a la seva 



empresa i que considera que és una petita compensació. Que evidentment aquesta feina 
no la fa per diners perquè en guanya més amb el seu negoci. 
 
Posa un exemple d’un curs de formació per nous regidors que va anar a fer a Girona en 
el sentit de temps i despeses de cotxe. 
 
El regidor Sr. González comenta que sí, però que els 75€ són per assistir a la Junta de 
Govern i que les altres despeses són a part d’això. 
 
El regidor Sr. Ezquerra comenta que les formacions es fan perquè vols i després te les 
quedes tu i les ha pagades l’ajuntament. 
Que li sorprèn i sembla una contradicció que per una banda es decideixi fer plens cada 
tres mesos per estalviar i que ara s’acordi pagar 75€ per assistir a cada Junta de Govern. 
 
Així mateix i, en relació al comentari que el Sr. Alcalde ha fet abans de “posar pals a les 
rodes” vol comentar en defensa seva i del seu company l’ex regidor Sr. de las Heras, 
que ells no posaven pals a les rodes sinó que es limitaven a manifestar les seves 
opinions i que algunes vegades no eren coincidents amb les de l’Alcalde, però que això 
no vol dir anar en contra de ningú. Que com a prova està que van a votar a favor de 
molts acords proposats per l’Alcalde. 
 
La regidora Sra. Ricart comenta que ella és nouvinguda i que el dia 13 de juny, després 
de la sessió constitutiva de l’Ajuntament, van anar al bar de la societat tots els membres 
dels dos grups polítics (CIU i ERC-AM) i explica un exemple relacionat amb el club de 
futbol d’Avinyonet i de com li va semblar que hi ha gent que no està gaire disposada a 
fer coses en comú. 
Que a ella li agradaria poder treballar en comú i en equip amb tothom per tirar els 
diferents projectes que vagin sorgint endavant amb la col.laboració de tothom, a la qual 
cosa tant el regidor Sr. Ezquerra com la resta de regidors i regidores s’hi mostren 
d’acord. 
 
El regidor Sr. Quesada també vol manifestar que ell treballa moltes hores al dia en la 
seva feina particular i que ja ha començat també a dedicar-ne moltes a les seves àrees i 
que agraeix aquesta remuneració. 
 
El regidor Sr. González diu que amb ell li semblen bé les raons que pugui tenir 
cadascun a aquest respecte, però que ell personalment renunciarà a cobrar res perquè ell 
ho fa per i pel poble i que és la seva manera de pensar i de veure-ho. 
 
El Sr. Alcalde comenta que la forma de veure-ho del regidor Sr. González, és la més 
maca de tots els que estan aquí, però continua pensant que les dedicacions s’han de 
cobrar. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’acorda, amb el vot favorable dels cinc regidors de CIU, 
l’abstenció dels regidors Srs. Ezquerra i Gálvez i el vot en contra del regidor Sr. 
González, l’adopció de l’acord següent: 
 



PRIMER.-  Establir que amb efectes al dia següent de l’adopció del present acord, la 
Sra. Júlia Gil Vilar exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva (mínim 30 h 
setmanals) amb una retribució de 1.459€ bruts/mensuals. 
 
Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats 
de l’any i les dues restants corresponents a les pagues extres de juny i desembre, i se la 
donarà d’alta al règim general de la S.S. 
 
SEGON.- Establir a favor dels membres de la corporació que no tinguin ni dedicació 
parcial ni exclusiva una indemnització per assistència a les sessions del ple de 50.-€ 
sessió (amb una retenció del 2% IRPF) 
 
TERCER.- Establir a favor dels membres de la Junta de Govern que no tinguin ni 
dedicació parcial ni exclusiva una indemnització per assistència a les sessions  de 75.-€ 
sessió (amb una retenció del 2% IRPF). 
 
QUART.- Assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica fixa de 25€ 
mensuals. 
 
CINQUÈ.- Establir el següent règim de dietes: 
 
El quilometratge per a desplaçaments relacionats amb les tasques municipals es pagarà 
a raó de 0,30€/Km. 
La resta de despeses que es tinguin com a conseqüència de portar a terme tasques de 
caràcter municipal s’abonaran, prèvia presentació dels corresponents comprovants de 
pagament, amb els límits següents: 
Per cada àpat: 25€. 
Per Pernocta (hotel) 75€/nit. 
 
9.- Proposta de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local. 
 
El Sr. Alcalde explica que un cop creada la Junta de Govern cal delegar-li les 
competències que siguin delegables per part del ple, i en aquest sentit proposa que se li 
deleguin les competències que llegeix a continuació: 
 

a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la 
corporació en matèries de competència plenària. 

b) La compareixença de la corporació en tot tipus de processos judicials 
que se segueixin per o contra altres administracions o particulars. 

c) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les 
quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos 
ordinaris del Pressupost, i la concertació d’operacions de tresoreria quan 
l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% 
dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior. 

d) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import 
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, 
els 6.000.000 €, així com els contractes i les concessions plurianuals 
quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de 
menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi 



el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del 
primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia 
assenyalada. 

e) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis en què el Ple sigui competent 
per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin 
previstos en el Pressupost. 

f) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels 
recursos ordinaris del Pressupost, així com les alienacions patrimonials 
en els supòsits següents: 

 
- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin 

declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el 
Pressupost. 

- Quan estant previstes en el Pressupost, superin els mateixos 
percentatges indicats per a les adquisicions de béns. 

g) La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi 
la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent. 

h) L’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’acorda, amb el vot favorable dels cinc regidors de CIU i 
l’abstenció dels tres regidors d’ERC-AM, l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Delegar a La Junta de Govern Local les atribucions següents: 
 

a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en 
matèries de competència plenària. 

b) La compareixença de la corporació en tot tipus de processos judicials que se 
segueixin per o contra altres administracions o particulars. 

c) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en 
cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost, i la concertació d’operacions de tresoreria quan l'import acumulat de 
les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents 
liquidats en l'exercici anterior. 

d) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 
10% dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, 
així com els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui 
superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat 
de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del Pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la 
quantia assenyalada. 

e) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis en què el Ple sigui competent per a la 
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el 
Pressupost. 

f) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos 
ordinaris del Pressupost, així com les alienacions patrimonials en els supòsits 
següents: 

 
- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats 

de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el Pressupost. 



- Quan estant previstes en el Pressupost, superin els mateixos percentatges 
indicats per a les adquisicions de béns. 

g) La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la 
convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent. 

h) L’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions. 
 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a L’òrgan delegat. 
 
TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis 
de la corporació. 
 
 
10.- Donar compte al ple de la constitució dels grups polítics. 
 
Es dóna compte al ple que mitjançant escrits de dates 15 i 16 de juny de 2015 (NRE: 
476 i 477) es van constituir els grups polítics següents: 
 

• “CONSTRUÏM FUTUR-FEM POBLE” (ERC-AM) integrat per Lluís 
Ezquerra Cufí, que en serà el portaveu, Javier Gálvez Martínez, Elisabeth 
Jiménez Guerrero i Joan González Arisó. 

 
• “CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)” integrat per Josep Mª Bartolomé 

Foraster, que en serà el portaveu, Júlia Gil Vilar, Jordi Abres Sala, Silvia Ricart 
Bello i Juli Quesada Belda. 

 
 
 
El president aixeca la sessió essent les 14,20 h, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
          
        Vist i plau 
El secretari                  El president 
Martí Lluansí Sastre      Josep Mª Bartolomé Foraster 
 
 
 
 


