ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 21 DE JUNY DE 2007.

DEL

PLE

MUNICIPAL

A la vila de la Jonquera, a vint-i-u de juny de dos mil set. Prèvia convocatòria es
reuneixen a la sala de sessions de la casa consistorial els srs. regidors, el nom
dels quals es relaciona a continuació, presidits per l’Alcalde-President de la
Corporació, sr. JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de celebrar sessió
extraordinària, en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sra. Sònia Martínez Juli.sr. Miquel Guri Boixader.- sra. Raquel Fiol López.- sr. Jaume Domènech
Domènech.- sr. Jaume Ricart Garayoa.- sr. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta
Collell Cullell.- sr. Sergio Aznar Marín.- sr. Manuel Ángel M. Botana Penela.ACTUA DE SECRETÀRIA, la que ho és de la Corporació, na M. Dolors Turu
Santigosa.
Vist que els reunits formen el quòrum necessari per a la vàlida celebració de la
sessió, segons disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el sr. president
declarà oberta la sessió essent les 20 hores. Abans d’entrar en l’estudi dels
punts que formen l’ordre del dia, pren la paraula el sr. alcalde per donar la
benvinguda als regidors que s’incorporen a la corporació municipal,
encoratjant-los a treballar per la Jonquera, senyalant que el treball de tots
plegats serà el que farà que la Jonquera vagi endavant, en benefici dels seus
habitants. S’entra seguidament a l’estudi dels punts que forma part de l’ordre
del dia.

1.- PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment, diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
“Atès el que es disposa als articles 20.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; art. 48.1 b) 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 art. 35.2 d) del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en relació a l’existència de la
Junta de govern municipal; senyalant que en aquells municipis amb una
població de dret inferior als 5.000 habitants aquesta existirà si així ho disposa el
Reglament orgànic municipal o així ho acordi el ple de la corporació.
Atès que la població de dret del municipi de la Jonquera és inferior a 5.000
habitants i l’ ajuntament no disposa de Reglament orgànic municipal.

Considerant que la gestió dels assumptes municipals serà més àgil i eficaç si
es disposa de Junta de Govern.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord :
1.- Determinar que l’organització municipal es completarà amb la creació de la
Junta de govern municipal, la qual, tal i com així es determina normativament,
estarà 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, donant-se compte al ple.
2.- Publicar el present acord al tauler d’anuncis oficials de la corporació i al
BOP de Girona, per a general coneixement.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 18 de juny de 2007. L’alcalde.”
Demana el senyor alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula i intervé el
senyor Botana per demanar quines són les competències de la Junta de
Govern. Respon el senyor alcalde que les que li delegui l’alcalde i les que li
pugui delegar el ple. Pregunta el senyor Botana quines són concretament.
Indica el senyor alcalde que encara no ha fet el decret de delegació de
competències perquè abans el ple ha d’acordar la creació de la Junta de
Govern, punt que és el que ara s’està estudiant, però que li pot indicar quines
han estat les competències que va delegar a la legislatura anterior. La
secretària s’absenta per anar a buscar al seu despatx el decret de delegació i li
dóna lectura.
Demana el senyor Botana si, de no existir Junta de Govern, les dites
competències les exerciria l’alcalde, responent aquest que sí, atès que són
competències que la llei atribueix a l’alcalde però que aquest pot delegar si així
ho vol fer.
Sense cap més intervenció el senyor alcalde posa la proposta a votació essent
el resultat de la mateixa el següent :
A favor:
5
En contra: 1, del regidor sr. Botana
Abstencions: 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix, Collell i Aznar.
La proposta fou aprovada per majoria simple.

2.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS.Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

“Vist el que estableix l’article 38 b) del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals, segons el qual la creació de les comissions
informatives permanents és competència del ple de la corporació.
Atès que per part de l’alcaldia s’ha informat als diferents partits polítics amb
representació municipal de la proposta i ha sol·licitat l’assignació dels seus
regidors a les comissions previstes.
De conformitat amb el que disposa l’article 123 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquesta alcaldia té a bé
proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent acord :
1.- Determinar que l’organització municipal vindrà completada amb la creació
de les comissions informatives permanents que s’indiquen a continuació, a les
quals s’hi adscriuran els regidors que s’esmenten, respectant-se la
proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats a
l’ajuntament:
Comissió informativa permanent Govern Local
President:
Vocals:

sr. Josep Ma. Serra Vila
sr. Miquel Guri Boixader
sra. Sònia Martínez Juli
dos regidors d’ERC
sr. Sergi Aznar Marin
sr. Manuel Angel Botana Penela

Comissió informativa permanent d’Urbanisme i Obres
President:
Vocals:

sr. Jordi Cabezas Llobet
sr. Josep Ma. Serra Vila
sr. Miquel Guri Boixader
dos regidors d’ERC
sr. Sergi Aznar Marin
sr. Manuel Angel Botana Penela

Comissió informativa permanent de serveis a les persones
President:
Vocals:

sra. Sònia Martínez Juli
sra. Raquel Fiol López
sr. Miquel Guri Boixader
dos regidors d’ERC
sr. Sergi Aznar Marín
sr. Manuel Ángel Botana Penela

Comissió informativa permanent de Comerç, Turisme i promoció
President:

sr. Miquel Guri Boixader

Vocals:

sra. Sònia Martínez Juli
sra. Raquel Fiol López
dos regidors d’ERC
sr. Sergi Aznar Marín
sr. Manuel Ángel Botana Penela

Comissió informativa permanent d’Hisenda i Patrimoni
President :
Vocals :

sr. Jordi Cabezas Llobet
sr. Josep Ma. Serra Vila
sr. Miquel Guri Boixader
dos regidors d’ERC
sr. Sergi Aznar Marín
sr. Manuel Ángel Botana Penela.

Comissió Especial de Comptes
President:
Vocals:

sr. Jordi Cabezas Llobet
sr. Josep Ma. Serra Vila
sr. Miquel Guri Boixader
dos regidors d’ERC
sr. Sergi Aznar Marín
sr. Manuel Ángel Botana Penela.

2.- El portaveu del grup municipal d’ERC informarà a l’alcaldia dels regidors del
seu grup adscrits a les comissions establertes, en el termini més breu possible.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 18 de juny de 2007. L’alcalde.”
Apunta el senyor alcalde que els regidors d’ERC han de determinar quins seran
els regidors que adscriuran a les comissions informatives. Demana la paraula el
sr. Domènech per dir que ara mateix els diu, si no hi ha inconvenient. Indica el
següent :
Comissió informativa de Govern Local: srs. Ramon Boix i Jaume Domènech.
Comissió informativa d’Urbanisme i obres: srs. Ramon Boix i Jaume Ricart.
Comissió informativa de serveis a les persones: srs. Marta Collell i Jaume
Domènech
Comissió informativa de Comerç, turisme i promoció: srs.Marta Collell i Jaume
Domènech.
Comissió informativa d’hisenda i Patrimoni: srs. Jaume Ricart i Ramon Boix.
Comissió especial de comptes: srs. Jaume Ricart i Ramon Boix.
Demana el sr. Domènech si, en el supòsit que a una determinada comissió no
hi pogués assistir un dels membres d’ERC, si el seu lloc el podria ocupar un
altre. Contesta la secretària que subscriu a indicació del sr. alcalde dient que no
hi veu cap problema si així ho acorda el ple, de manera que els altres regidors
podrien ser els suplents dels titulars.

Proposa el sr. alcalde que, en cas d’absència d’un regidor titular d’una
comissió, el seu lloc el podrà ocupar un altre del mateix grup polític.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació,
complementada a la proposta de substitució efectuada en la pròpia sessió,
essent el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
9
En contra: cap
Abstencions: 2, dels srs. Aznar i Botana.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

3.- PROPOSTA
PLENÀRIES.-

DE

DETERMINACIÓ

DEL

RÈGIM

DE

SESSIONS

Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Vist el que estableix l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21
d’abril, sobre la periodicitat de les sessions plenàries.
Atès el nombre d’habitants del municipi de la Jonquera, inferior a 5.000, pel
que, en virtut de l’article esmentat, haurà de celebrar una sessió plenària cada
tres mesos com a mínim.
Considerant que el volum d’assumptes municipals de competència plenària fan
aconsellable anar a una periodicitat de sessions que no sigui la mínima
legalment establerta.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció del següent
acord :
1.- Determinar el següent règim de sessions :
El ple municipal es reunirà en sessió ordinària una vegada al mes, l’últim dijous
de cada més, a les 20 hores. El ple celebrarà sessió extraordinària quan així ho
decideixi el president de la corporació o quan així ho sol·liciti almenys la quarta
part del nombre legal dels membres de la corporació, sense que cap regidor
pugui sol·licitar-ne més de tres anualment (art. 78 de la LRBRL modificat per la
Llei 11/1999).
Les comissions informatives dels assumptes que hagin de formar part de l’ordre
del dia d’una sessió es convocaran el dijous anterior al dia de celebració de la
sessió plenària corresponent, a les 20 hores. De igual manera es procedirà per
a les sessions extraordinàries, llevat de les convocades amb caràcter
d’urgència.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 18 de juny de 2007. L’alcalde.”

Pregunta el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula. Intervé el sr.
Domènech per demanar que quan sigui necessari convocar alguna sessió
extraordinària es faci també a les vuit del vespre, i no al migdia com s’havia fet
algunes vegades a l’anterior legislatura. El sr. alcalde accepta el suggeriment
del sr. Domènech.
Seguidament el sr. alcalde posa la proposta a votació, essent aquesta
aprovada per unanimitat.

4.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ ALS DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS DELS QUE
AQUESTA CORPORACIÓ EN FORMA PART O EN DEPENEN.
Es dona lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment, diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“Vist el que preveu l’article 38 c) del Reglament d’organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels ens locals, segons el qual es competència del Ple Municipal,
el nomenament de representants de la Corporació a òrgans col·legiats dels
quals formi part.
Com sigui que són diversos els òrgans col·legiats en els que està representada
aquesta Corporació, cal determinar el Regidor de l’ajuntament que representarà
a aquest en els òrgans col·legiats que s’indiquen a continuació.
En base al que s’ha exposat, aquesta Alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament
Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Nomenar als regidors i regidores que seguidament s’indiquen,
representants de l’ajuntament de La Jonquera als òrgans que s’expressen:
Consells Escolars i Consell Escola Municipal:
Titular: Raquel Fiol López
Suplent: Josep Maria Serra Vila
Parc Natural d’Interès Nacional de l’Albera:
Titular: Jordi Cabezas Llobet
Suplent: Josep Maria Serra Vila
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques
de Girona:
Titular: Jordi Cabezas Llobet
Suplent: Miquel Guri Boixader

Associació d’Ens Locals de Muntanya del Pirineu:
Titular: Jordi Cabezas Llobet
Suplent: Miquel Guri Boixader
Societat Mixta Aparcament Córrec de la Comtessa SL:
President: Jordi Cabezas Llobet (CiU)
Vocals Consell d’Administració:
- Josep Maria Serra Vila (CiU)
- Jaume Ricart Garayoa (ERC)
- Sergi Aznar Marín (PSC)
- Manuel Ángel Miguel Botana Penela (PP)
Fons Català de Desenvolupament:
Representant: Jordi Cabezas Llobet
Comitè Local de la Creu Roja:
Representant: Sònia Martínez Juli
Organisme Autònom de l’Escola Municipal de Música:
President: Jordi Cabezas Llobet (CiU)
Vocals:
Sònia Martínez Juli (CiU)
Un regidor del grup municipal d’ERC
Sergi Aznar Marín (PSC)
Manuel Ángel Miguel Botana Penela (PP)
Antoni Vidal Sastre, tècnic de joventut de l’ajuntament.
Gerent:
Anna Ros Vilanova, directora de l’Escola.
Fundació La Jonquera en acció:
Sr. Jordi Cabezas Llobet
Sr. Miquel Guri Boixader
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’Alcalde.”
Demana el sr. alcalde si algun regidor vol fer ús de la paraula i intervé el sr.
Ramon Boix per apuntar que a la relació d’entitats en les quals hi ha
representació municipal hi manca l’Associació de defensa forestal. Afegeix que,
pel que sap, generalment el representant municipal a les ADF sol ser l’alcalde
del municipi.
A la vista del que ha exposat el sr. Boix, el sr. alcalde complementa la proposta,
afegint que el representant a l’Associació de defensa forestal sigui ell mateix.
Indica el sr. Jaume Domènech que el representant d’ERC a la Junta de govern
de l’organisme autònom de l’Escola Municipal de música serà el regidor sr.
Jaume Ricart.
Sense més intervencions, posà la proposta a votació essent el resultat de la
mateixa el següent:
A favor:
9 vots
En contra: cap

Abstencions: 2, dels srs. Aznar i Botana
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.- DETERMINACIÓ DELS CÀRRECS QUE PORTEN APARELLADA LA
DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL. DETERMINACIÓ DE LES
RETRIBUCIONS I DRETS ECONÒMICS DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ.Es donà lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ Atès el que disposa l’article 75 de la Llei de bases del règim local modificat
per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
d’ordre social, referit a les retribucions que poden percebre els membres
electes de les corporacions locals pel que fa a dedicació exclusiva, dedicació
parcial, assistència a sessions i indemnitzacions per a despeses efectives amb
motiu de l’exercici del càrrec.
Atès que, en virtut del precepte esmentat anteriorment, correspon al ple la
determinació dels càrrecs que porten aparellada la dedicació exclusiva o parcial
amb determinació del temps de dedicació efectiva i les retribucions
corresponents, així com les percepcions per assistència a sessions.
Aquesta alcaldia té a bé proposar a l’ajuntament ple l’adopció dels següent
acord :
Primer.- Determinar el següent règim de retribucions per els càrrecs que
s’esmenten :
Alcaldia-presidència: dedicació exclusiva
Regidoria d’hisenda i patrimoni, comerç i turisme i noves tecnologies:
dedicació parcial, amb assistència de 80 hores mensuals.
Regidories amb delegacions referides a determinats serveis municipals:
dedicació parcial, amb una assistència efectiva de 20 hores mensuals.
Segon.- Fixar les següents retribucions a percebre pels membres de la
corporació que desenvolupin tasques en règim de dedicació exclusiva o parcial:
Dedicació exclusiva (alcaldia-presidència) : 3.800 euros bruts mensuals.
Dedicació parcial (regidoria d’hisenda i patrimoni, comerç i turisme i noves
tecnologies): 1.300 euros bruts mensuals.
Dedicació parcial resta de regidories: 450 euros bruts mensuals.
Les esmentades percepcions seran incompatibles amb la percepció de cap
quantitat en concepte d’assistència a sessions.

Tercer.- Fixar les següents percepcions per assistència a sessions plenàries i
de comissions informatives permanents, les quals seran percebudes pels
regidors assistents que no tinguin dedicació exclusiva o parcial:
Assistència a sessions plenàries :
150 euros per sessió
Assistència a sessions de comissions info.
60 euros per sessió
Quart.- Els membres de la corporació percebran les indemnitzacions
corresponents per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu
càrrec i prèvia justificació documental, d’acord amb les normes d’aplicació
general a les administracions públiques.
Cinquè.- Els membres de la corporació amb dedicació exclusiva o parcial
seran donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, assumint la
corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.
Sisè.- Fixar una dotació econòmica mensual a cadascun dels grups polítics
amb representació a la corporació, dotació que tindrà un component fix de 100
euros mensual i un component variable a raó de 50 euros per regidor adscrit al
grup polític.
Setè.- Publicar els acords anteriors al tauler d’anuncis de la corporació i al
BOP, per a general coneixement.
No obstant això, el ple decidirà.
La Jonquera, a 18 de juny de 2007.”
El sr. alcalde passa a comentar la proposta indicant que hi ha un parell de
variacions en relació a les retribucions que es percebien fins aleshores.
Senyala que la primera és un increment en les retribucions de la dedicació
exclusiva de l’alcaldia. Explica que ha consultat a diferents alcaldes de la
comarca de poblacions més o menys similars en habitants o en pressupost
municipal, com ara Llançà, l’Escala, Castelló d’Empúries etc. i la retribució que
es proposa per la Jonquera és inferior a les que tenen fixades els municipis
esmentats. L’altra modificació és la manera de fixar les indemnitzacions als
grups municipals, amb una part fixa i l’altra en funció del nombre de regidors
adscrits a cada grup.
Demana la paraula el sr. Botana per preguntar si els diferents punts de què
consta la proposta s’han de votar tots de cop. Li contesta el sr. alcalde que si la
secretària no hi veu inconvenient, i si així ho demanen els regidors, veu bé
votar els diferents punts independentment.
Demana la paraula el sr. Domènech senyalant que ell veu bé que l’alcalde de
la Jonquera tingui assignada una retribució semblant a la que dels municipis als
quals s’ha referit l’alcalde,de característiques similars a la Jonquera, però el
que no comparteix és la necessitat que hi hagi una regidoria amb dedicació
parcial. Digué que creu que les tasques de la regidoria d’hisenda, serveis i
comerç les podria portar a terme un tinent d’alcalde i ser retribuït com a regidor

amb delegacions específiques, amb la retribució que consta a la proposta,
sense necessitat d’incrementar la retribució fins a una mitja dedicació. Apunta
també que alguna de les atribucions de la dita regidoria potser es podrien
portar a terme per part del personal de la casa.
Li respon el sr. alcalde dient que creu que és una regidoria bastant carregada i
que, ara amb el nou cartipàs, s’hi ha afegit també totes les relacions amb les
empreses concessionàries dels diferents serveis municipals: abastament
d’aigua potable, depuradora, recollida d’escombraries, manteniment espais
verds etc., amb les quals s’hi té la intenció de reunir-se periòdicament i fer un
seguiment de la prestació del servei més acurada que la que es venia fent fins
ara.
Indica el sr. alcalde que si cap regidor hi té cap inconvenient, es votarà la
proposta separadament, apartat per apartat.
Abans d’iniciar la votació pregunta el sr. Botana com és que amb temes tan
importants com aquests no s’ha informat abans als regidors. Li respon el sr.
alcalde que abans de celebrar les sessions plenàries, tal i com així s’ha explicat
al tercer punt de la present sessió, es celebra una sessió de comissió
informativa en la qual s’exposa i s’explica el contingut de les propostes. A més
a més, dos dies abans de la celebració del ple els expedients estan a la
secretaria de la corporació, a disposició dels regidors, per a ser consultats. Ara
bé, com sigui que ha estat en la present sessió que s’han constituït les
comissions informatives, aquestes no es podien haver convocat amb caràcter
previ a la present sessió, és per això que ell personalment es va reunir amb els
diferents caps de les formacions polítiques representades per comentar i
explicar el contingut de cadascuna de les propostes de l’ordre del dia.
S’inicia la votació de cadascun del punts de la proposta.
5.1.- Règim de dedicació exclusiva de l’alcaldia i retribució assignada.
Intervé el sr. alcalde per explicar el perquè de l’increment de retribució que
proposa. Apunta que durant l’anterior legislatura es va fixar per l’alcaldia una
retribució inferior a l’habitual atès que ell ocupava també el càrrec de president
del Consell Comarcal de tal manera que el seu sou el sufragava una part
l’ajuntament i l’altra el consell. Ara deixarà de ser el president del consell, pel
que haurà de ser l’ajuntament qui es faci càrrec en exclusiva de les retribucions
de l’alcaldia.
Demana el sr. Botana a la secretària que subscriu quin és l’increment de
retribució que proposa per l’alcaldia. Comenta aquesta, desprès de fer les
oportunes operacions aritmètiques, que un 50%.
Intervé el sr. Botana per dir que ho veu exagerat. Que es tracta de diner públic i
que no li sembla correcte en un ajuntament que té un 40% de dèficit.
Li respon el sr. alcalde que l’ajuntament no té cap dèficit. Que el 40% a què ha
fet referència està relacionat amb la càrrega financera que representen les

inversions municipals i que l’ajuntament no liquida amb dèficit sinó amb
superàvit.
Demana la paraula el sr. Domènech apuntant que abans l’alcalde, al ser també
president del consell comarcal, no es dedicava exclusivament a les tasques
municipals, cosa que sí farà ara, és a dir, es dedicarà més a l’ajuntament.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta d’aquest apartat a
votació, essent el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
9 vots
En contra: 1, del sr. Botana
Abstencions: 1, del sr. Aznar
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.
5.2 Règim de dedicació parcial de la regidoria d’hisenda i patrimoni,
serveis municipals, comerç i turisme, i noves tecnologies i retribució
assignada.
Sense intervencions sol·licitades, el sr. alcalde posà la proposta a votació
essent el resultat de la mateixa el següent :
A favor:
5 vots
En contra: 1, del sr. Botana
Abstencions: 5, dels sr. Guri, Domènech, Ricart, Boix i Collell.
La proposta fou aprovada per majoria simple.
5.3 Dedicació parcial dels regidors amb competències delegades i
retribució assignada.
A favor:
6 vots
En contra: cap
Abstencions: 5, dels srs. Domènech, Ricart, Boix, Collell i Botana
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.
5.4 Percepcions econòmiques per assistència a sessions
A favor:
10 vots
En contra: cap
Abstencions: 1, del sr. Botana
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.
5.5 Assignació als grups polítics municipals.
A favor:
10 vots
En contra: cap
Abstencions: 1, del sr. Botana.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

6.PRENDRE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS
POLÍTICS REPRESENTATS A LA CORPORACIÓ I, SI ÉS EL CAS, DELS
SEUS PORTAVEUS.
S’informa que s’han rebut, al registre general de l’ajuntament, escrits dels
representants dels partits polítics amb representació al consistori, indicant la
voluntat de constituir-se en grups polítics i determinant els regidors que faran
de portaveu dels mateixos. Són els següents :
Grup municipal popular.- Format pel regidor Manuel Angel M. Botana
Penela. Portaveu: sr. Manuel Angel M. Botana Penela
Grup Municipal socialista.- Format pel regidor Sergi Aznar Marín. Portaveu:
sr. Sergi Aznar Marín
Grup municipal de CiU.- Format pels regidors : Jordi Cabezas Llobet, Josep
M. Serra Vila, Sònia Martínez Juli, Miquel Guri Boixader i Raquel Fiol López.
Portaveu: Jordi Cabezas Llobet.
Grup municipal d’ERC.- Format pels regidors : Jaume Domènech Domènech,
Jaume Ricart Garayoa, Ramon Boix Viarnés i Marta Collell Cullell. Portaveu:
Jaume Domènech Domènech.
Els assistents en prenen coneixement i queden constituïts els quatre grups
polítics municipals.

7.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE EN MATÈRIA
DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I DELEGACIONS DE
COMPETÈNCIES.Informa el sr. alcalde del contingut de dos Decrets de data divuit de juny últim,
un de nomenament dels tinents d’alcalde següents :
1r Tinent d’alcalde: sr. Josep M. Serra Vila
2n Tinent d’alcalde: sra. Sònia Martínez Juli
3r Tinent d’alcalde: sr. Miquel Guri Boixader
i l’altre de delegació de competències de direcció interna i gestió dels serveis
que s’indiquen sense incloure la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers, a favor dels regidors següents:
Serveis de govern local i esports: sr. Josep M. Serra Vila
Serveis d’atenció a les persones: sra. Sònia Martínez Juli
Serveis d’hisenda i patrimoni, comerç i turisme, serveis públics i noves
tecnologies: sr. Miquel Guri Boixader.
Serveis d’educació, joventut i infància: sra. Raquel Fiol López.
I sense cap més punt a l’ordre del dia, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les
21:00, de tot el que, com secretària, en dono fe.
L’alcalde,

La secretària,

