Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 17/06/2015
Identificació de la sessió
Núm. 2015/6
Caràcter: Extraordinari
Data: 17 de juny de 2015
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 19:50 h
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de la Tallada
Hi assisteixen:
Sr. Josep Ferrer Vilavella, alcalde
Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora
Sr. Jaume Riu Sala, regidor
Sra. Elisabeth Cruz Lozano, regidora
Sr. Antoni Fernàndez Sandoval, regidor
Sra. Irene Gerónimo i Vilella, regidora
Sr. Jordi Colomé i Garcia, regidor
Assistits pel secretari del Consell Comarcal del Baix Empordà, Sr. Secundino Fernández Suárez, en
funcions d’assistència de secretaria.
S’ha excusat d’assistir-hi
Cap regidor/a
Ordre del dia
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA EN RELACIÓ A LA
ORGANITZACIÓ MUNICIPAL.
2. CONSTITUCIÓ DE GRUPS MUNICIPALS.
3. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
4. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A L'ALCALDIA I A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
5. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE COMPTES.
6. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ÒRGANS
COL·LEGIATS.
7. PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES.
8. DETERMINACIÓ DELS IMPORTS DE LES INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES
ALS REGIDORS.
9. DETERMINACIÓ

DEL

MITJÀ

PREFERENT

DE

NOTIFICACIONS

CONVOCATÒRIA D'ÒRGANS COL·LEGIATS ALS REGIDORS.
10. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TRESORER.
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Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la
sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA EN RELACIÓ A LA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL.
Es dona compte al Ple de la Corporació dels decrets d'Alcaldia dictats amb posterioritat a la
sessió constitutiva de l'Ajuntament de La Tallada d’Empordà, de designació de Tinents
d'Alcaldia i delegació d'atribucions als regidors.
També s'informa que amb posterioritat al Ple del cartipàs municipal es designaran els
membres de la Junta de Govern Local i també es farà una delegació de competències de
l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

“Decret de designació de Tinents d'Alcalde”
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 50/2015
1. ANTECEDENTS
Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el dia 13 de juny de
2015, i en virtut de la potestat d’autoorganització, ha de designar els regidors que seran els
tinents d'alcalde.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de
l’ajuntament. Substitueixen a l'alcalde en totes les seves funcions en els casos d'absència,
malaltia o impediment.
En atenció a garantir una continuïtat en les seves competències, aquesta Alcaldia a l’empara
d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, 53.2 i 55 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 46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
RESOLC:
Primer.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors que tot seguit es
relacionen, els quals substituiran a l'Alcalde per l'ordre corresponent en els casos d'absència,
malaltia o impediment:
Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull, primera tinent d’alcalde
Sr. Jaume Riu Sala, segon tinent d’alcalde
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Segon.- Fer constar que aquesta alcaldia, quan hagi d'absentar-se del terme municipal,
establirà mitjançant decret la durada de la seva absència, designant les corresponents
delegacions. Els Tinents d'Alcalde delegats no podran modificar les delegacions efectuades amb
anterioritat per aquesta Alcaldia, ni atorgar-ne de noves.
Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que se celebri.
Quart.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, sens perjudici
que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.
Cinquè.- Comunicar aquesta Resolució als regidors designats.
Ho mana i signa l’Alcalde, a la Tallada d’Empordà, a 15 de juny de 2015, davant meu, el
Secretari del Consell Comarcal del Baix Empordà en funcions d’assistència.
L’alcalde

El secretari”

“Decret de delegació d'atribucions a regidors/res”
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 51/2015
1. ANTECEDENTS
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions de caràcter general i
especial a diversos regidors.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l'article 21 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 en tinents d'alcalde i regidors, sens perjudici de les delegacions especials
que es puguin efectuar. 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.
D'altra banda, l'article 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, autoritza la delegació de signatura com a eina d'agilitat en l'actuació
procedimental no incardinable, estrictament, en la figura de la delegació competencial.
Tanmateix el volum d'expedients, de lliuraments de certificats i de documents i còpies als
ciutadans fan aconsellable, per raons tècniques i de celeritat i eficàcia, utilitzar els mitjans que
la Llei 30/1992 esmentada, i d'altres d'aplicació posen a l'abast dels ens locals per a facilitar,
amb les garanties jurídiques necessàries, l'agilitat de la seva tramitació.
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Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC:
Primer.- Crear les regidories següents, i efectuar, a favor dels regidors que s'indiquen per a
cada àrea, una delegació general d'atribucions de gestió, que no portarà inherent cap facultat
resolutòria,
Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull

Benestar social, economia i hisenda

Sr. Jaume Riu Sala

Urbanisme i serveis

Sra. Elisabeth Cruz Lozano

Cultura i ensenyament

Sr. Antoni Fernández Sandoval

Comunicació, turisme i promoció econòmica

L’Alcalde es reserva especialment les àrees de Governació, Personal, Medi Rural i Agricultura, i
totes aquelles altres competències que li corresponen per raó del càrrec i que no han estat
delegades a cap altre regidor. Igualment podrà realitzar les gestió de les atribucions delegades
en qualsevol moment.
Segon.- Autoritzar, a l'empara del que disposa l'article 16 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la delegació de signatura de certificats
d'empadronament o relatius al cens de població al personal funcionari adscrit a la Secretaria
General.
Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï, i fer-la
pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del corresponent edicte,
d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Quart.- Fer saber aquesta resolució als interessats. La delegació serà eficaç des de l'endemà de
la data en que es dicti si no hi ha renúncia expressa dels regidors delegats en un termini de 24
hores des de la seva comunicació.
Ho mana i signa l’alcalde,a la Tallada d’Empordà, a 15 de juny de 2015, davant meu, el
secretari del Consell Comarcal del Baix Empordà en funcions d’assistència.
L’alcalde

El secretari”

2. CONSTITUCIÓ DE GRUPS MUNICIPALS.
De conformitat amb els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; 50 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; 23 a 29 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 altra normativa concordant, en matèria de constitució i funcionament dels
grups polítics.
Els grups polítics es constituiran mitjançant escrit adreçat al President i subscrit per tots els
seus integrants, que es presentarà a la secretaria general de la corporació dins dels 5 dies
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hàbils següents a la constitució de la corporació. En el mateix escrit de constitució es farà
constar la designació del portaveu del grup, podent designar-se també suplents.
Atesos els escrits presentats pels dos grups municipals, el de Veïns de Canet, Marenyà, la
Tallada i Tor (VCMTT) amb data 15 de juny de 2015 i registre d'entrada núm.475 , i el de
Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal ( ERC- AM) amb data 15 de juny de 2015
i registre d'entrada núm.474, per part de l'Alcaldia es dona compte que queden constituïts els
grups municipals següents, amb els portaveus que s'indiquen a continuació:




Grup de Veïns de Canet, Marenyà, la Tallada i Tor (VCMTT), sent el seu portaveu el
senyor Josep Ferrer Vilavella. Els portaveus suplents seran la senyora Maria Dolors
Guàrdia Gasull, el senyor Jaume Riu Sala, la senyora Elisabeth Cruz Lozano, i el senyor
Antoni Fernández Sandoval.
Grup d’esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sent el seu portaveu la senyora Irene
Gerónimo i Vilella. El portaveu suplent serà el senyor Jordi Colomé i Garcia.

3. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
La creació de la Junta de Govern Local es fonamenta en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, que regula la potestat d’auto-organització, en
relació amb els articles 20.1.b) i 23.1 de la mateixa Llei i 48.1.b) i 54 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.
Pels municipis de menys de 5.000 habitants la constitució d’aquest òrgan no és obligatòria,
però es podrà crear quan ho prevegi el Reglament Orgànic Municipal o així ho acordi el Ple.
La Junta de Govern Local és integrada per l'Alcalde i un nombre de regidors no superior al terç
del nombre legal de membres de la corporació nomenats i separats lliurement per l'Alcalde, el
qual n'ha de donar compte al Ple.
A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada pels membres
nomenats per l’Alcaldia amb posterioritat a aquesta sessió.
Segon.- La periodicitat de la sessions és quinzenal, i les sessions tindran lloc preferentment el
primer i el tercer dimarts de cada mes, a les 18:00 hores (a les 19:00 en horari d’estiu), a la sala
de juntes de l’Ajuntament, prèviament convocades a l’efecte. La periodicitat assenyalada
podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria
coincideixi amb períodes de vacances, festius, Plens municipals, o altres circumstàncies
similars, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes
municipals.
Tercer.- Les competències de la Junta de Govern Local seran les que se li atribueixin per
delegació de l’Alcaldia i del Ple de la corporació. En tot cas, li correspon l’assistència a l’Alcaldia
en l’exercici de les seves atribucions.
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4. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A L'ALCALDIA I A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, es considera operativa la delegació d’atribucions del Ple de la
corporació en la Junta de Govern Local.
De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i normativa concordant, el Ple de la corporació pot delegar l’exercici de les
atribucions pròpies a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local, sempre que no es trobin entre
aquelles matèries indelegables previstes als articles 22.4 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions,
en les matèries següents:
Titular
de
competència

la Òrgan en qui es
Atribució delegada
delega

Article

Ple

Junta
Local

de

Govern L’exercici de les accions judicials i 22.2.j)
administratives i la defensa de la LRBRL
corporació en matèries de competència
plenària. Això inclou la resolució de
recursos administratius.

Ple

Junta
Local

de

Govern La declaració de lesivitat dels actes de 22.2.k)
l’Ajuntament.
LRBRL

Ple

Junta
Local

de

Govern La concertació de les operacions de crèdit 22.2.m)
la quantia acumulada de les quals LRBRL
excedeixi, dins de cada exercici econòmic,
del 10% dels recursos ordinaris del
pressupost.
Les operacions de tresoreria, que li
correspondran quan l’import acumulat de
les operacions vives en aquell moment
superin el 15 per 100 dels ingressos
corrents liquidats en l’exercici anterior, de
conformitat amb el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei d’hisendes locals.
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Ple

Junta
Local

de

Govern Les contractacions i concessions de tota Disp. Ad. 2a
classe quan el seu import superi el 10 per LCSP
100 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 duració quan l’import acumulat de
totes les 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 en aquesta lletra.

Ple

Junta
Local

de

Govern L’aprovació dels projectes d’obres i serveis 22.2.ñ)
quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no
estiguin previstos en els pressupostos.

Ple

Junta
Local

de

Govern L’adquisició de béns i drets quan el seu 22.2.o)
valor superi el 10 per 100 dels recursos LRBRL
ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan
sigui superior a 3.000.000 €, 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
previstos en el pressupost.
- Quan estiguin previstos en el pressupost
i superin els mateixos percentatges i
quanties indicats per a l’adquisició de
béns.
Si superen el 10 per 100 dels recursos
ordinaris la competència ho serà en tot cas
del Ple (majoria absoluta).

Segon.- De conformitat amb allò que estableix l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, aquesta delegació tindrà efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord.
Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.
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5. CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE COMPTES.
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
Correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de la Comissió Especial de
Comptes, òrgan de caràcter preceptiu.
Atès el que disposen els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 58 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.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.
Segon.- Aquesta Comissió estarà integrada per la representació proporcional del diferents
grups polítics que integren la corporació. La composició serà la següent:
President:
Vocal:
Vocal:

Sr. Josep Ferrer Vilavella
Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull
Sra. Irene Gerónimo i Vilella

VCMTT
VCMTT
ERC

6. NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ÒRGANS COL·LEGIATS.
Vist que, un cop celebrades, el dia 24 de maig d'enguany, les eleccions locals de 2015, i
constituït el nou Ajuntament en data 13 de juny de 2015, cal dotar d'una major eficàcia i
celeritat l'actuació municipal, amb la qual cosa aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de
les facultats que li atribueixen els articles 21.3 i 23.4 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local, i altra legislació concordant, procedir a l'establiment del règim de
delegacions de competències de caràcter general als regidors.
Atès el que disposa la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i al 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, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següents
acords, que son aprovats per unanimitat:

Nomenament de representants al Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal
Primer.- NOMENAR representants de la Corporació les persones següents:
Titular
Suplent
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Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a les persones interessades.

Associació de Municipis de Catalunya
Primer.- NOMENAR representants de la Corporació les persones següents:
Titular
Suplent

Maria Dolors Guàrdia Gasull
Elisabeth Cruz Lozano

Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a les persones interessades.

Federació de Municipis de Catalunya
Primer.- NOMENAR representants de la Corporació les persones següents:
Titular
Suplent

Maria Dolors Guàrdia Gasull
Elisabeth Cruz Lozano

Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a les persones interessades.

Consorci del Ter
Primer.- NOMENAR representants de la Corporació les persones següents:
Titular
Suplent

Josep Ferrer Vilavella
Antoni Fernández Sandoval

Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a les persones interessades.

ADF el Puig Segala
Primer.- NOMENAR representants de la Corporació les persones següents:
Titular
Suplent

Jaume Riu Sala
Josep Ferrer Vilavella

Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a les persones interessades.

Consell Escolar Institut Escola de Verges
Primer.- NOMENAR representants de la Corporació les persones següents:
Titular
Suplent
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Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a les persones interessades.

Fundació Mas Badia
Primer.- NOMENAR representants de la Corporació les persones següents:
Titular
Suplent

Josep Ferrer Vilavella
Maria Dolors Guàrdia Gasull

Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a les persones interessades.

Junta central d’usuaris d’aigües del Baix Ter
Primer.- NOMENAR representants de la Corporació les persones següents:
Titular
Suplent

Maria Dolors Guàrdia Gasull
Jaume Riu Sala

Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a les persones interessades.

7. PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES.
Vist que, un cop celebrades, el dia 24 de maig d'enguany, les eleccions locals de 2015, i
constituït el nou Ajuntament en data 13 de juny de 2015, cal establir el règim de sessions de
funcionament del Ple d'aquest Ajuntament, establint quan es faran sessions ordinàries i
assenyalant el dia i hora de la seva celebració.
Atès el que disposen els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Establir que se celebraran plens ordinaris cada dos mesos, els mesos imparells, el
segon dimarts no festiu dels mesos anteriors, a les 18:00 hores (a les 19:00 en horari d’estiu), a
la sala de Plens del consistori, o lloc habilitat a l'efecte, prèvia convocatòria de l'Alcaldia.
Segon.- Disposar que aquesta previsió s’estableix amb caràcter flexible, de manera que si
s’escau en festiu, vacances, o altres circumstàncies que facin més aconsellable la seva
celebració en un altre dia, serà a criteri de l’Alcaldia la seva convocatòria en una data més
adient pel millor funcionament del servei municipal.
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els regidors del consistori.
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8. DETERMINACIÓ DELS IMPORTS DE LES INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS REGIDORS.
Vist que, un cop celebrades, el dia 24 de maig d'enguany, les eleccions locals de 2015, i
constituït el nou Ajuntament el passat 13 de juny de 2015, es fa necessari procedir a la
determinació dels imports de les indemnitzacions als regidors per assistència efectiva als
òrgans col·legiats i per les despeses efectives produïdes en l'exercici del seu càrrec.
Atès que l'article 75.3 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
determina que els regidors percebran indemnitzacions per l'assistència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats de la Corporació que formin part (amb l'import fixat pel Ple de la
Corporació), i l'article 75.4 de la mateixa llei estableix que també podran percebre
indemnitzacions per les despeses produïdes en l'exercici del seu càrrec (també amb l'import
fixat pel Ple). Igualment l'article 166.2 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 estableix que els
membres de les corporacions locals poden percebre indemnitzacions en la quantia i les
condicions que acorda el Ple de la Corporació.
A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Els membres de la Corporació podran percebre dietes i/o indemnitzacions per les
despeses ocasionades per l’exercici del càrrec.
Segon.- Entendrem per dietes, aquelles despeses inevitables i indispensables en l’exercici del
càrrec i que cal remunerar i no estan subjectes a retenció com és ara el quilometratge i
l’alimentació. S’entendrà per dieta sencera els casos en què el regidor/a ha de menjar i dormir
fora del seu domicili habitual. Entendrem per a mitja dieta els casos en què el regidor/a haurà
de dinar o sopar fora del seu domicili.
PER ALLOTJAMENT

MITJA DIETA

DIETA SENCERA

60,00

20,00

100,00

Aquestes despeses estan excloses de retenció.
La despesa per quilometratge s’abonarà a 0.28 euros el quilòmetre.
Entendrem per indemnitzacions, aquelles percepcions pels regidors/res per tasques pròpies
del càrrec (assistència a plens, comissions de govern, etc.) o per tasques en la millora de la
seva formació (assistència a congressos, cursets, etc). Les quantitats a percebre estan
subjectes a retenció i caldrà signar també a la fulla corresponent cada cop que es facin
efectives.
Tercer.- Els membres de la corporació, percebran per l’assistència a les sessions dels òrgans
col·legiats de l’Ajuntament de les que en formin part les quantitats següents:
 Assistència a les sessions del Ple, per regidor: 40 euros/sessió
 Assistència a les Juntes de Govern Local, per regidor: 200 euros/sessió
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Quart.- Per tenir dret a cobrar les dietes, caldrà la presentació documental que acrediti la
despesa (tiquets d'aparcament, factures d'hotel, restaurants, inscripcions diverses, etc.) En el
cas del quilometratge caldrà la signatura del regidor justificant el motiu del desplaçament i el
destí.
Cinquè.- L’Alcaldia tindrà dedicació parcial del 75% de jornada, de 28 hores setmanals, amb
una retribució de 1000 euros bruts mensuals.

9. DETERMINACIÓ DEL MITJÀ PREFERENT DE NOTIFICACIONS DE CONVOCATÒRIA D'ÒRGANS
COL·LEGIATS ALS REGIDORS.
L'Ajuntament de la Tallada d’Empordà ha fet una aposta molt ferma en el sistema
d'administració electrònica. Aquest procés s'està implantant a l'Ajuntament en fases
successives, i comporta pels ciutadans el dret de relacionar-se amb l'Administració per mitjans
electrònics, amb les mateixes garanties jurídiques que el sistema tradicional en paper.
Una de les noves eines és l'e-notum, un sistema de notificació electrònica, que permet que
l'Ajuntament generi notificacions electròniques, i que permet tenir constància de la recepció
de la notificació per la persona interessada i per l'Ajuntament a través d'un sistema fàcil i
accessible pel ciutadà com és un número de telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic.
Per rebre notificacions no cal disposar de certificat digital.
Per poder fer notificacions electròniques l'Ajuntament ja disposa de les eines necessàries en
correcte funcionament, i pel ciutadà només cal un telèfon mòbil i una adreça de correu
electrònic.
A proposta de l'Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Determinar que el mitjà preferent de notificacions de convocatòria d'òrgans
col·legiats als regidors sigui la notificació electrònica, a l'adreça de correu electrònic i número
de telèfon mòbil que designin cadascun dels regidors. Aquest sistema també serà l'utilitzat
amb caràcter general per la resta de notificacions a regidors.
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a les persones interessades.

10. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TRESORER.
De conformitat amb els articles 92.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, les funcions
de comptabilitat, tresoreria i recaptació a les corporacions locals amb secretaria de classe
tercera poden ser atribuïdes a un membre de la corporació o a un funcionari sense habilitació
de caràcter nacional.
Per tot això, a proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
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Primer.- Nomenar tresorera de l’Ajuntament la Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora de la
corporació.
Segon.- Trametre certificació d’aquest acord a les entitats bancàries amb les quals treballa
l'Ajuntament de la Tallada d’Empordà.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari

Josep Ferrer Vilavella

Secundino Fernández Suárez
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