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ACTA DE LA SESSIÓ 
DIA 19 DE JUNY DE 201

A Viladamat, a 19 de juny de 2019, essent les 18:
reuneixen a la sala d’actes de 
sota la presidència de l’Alcalde
secretària, Sra. Marta Claret Ramírez, que en dóna fe.
 
 Regidors presents:   
 

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATUR
POBLE ACTIU (CUP

 SRA. DOLORS PONS SAIS
 SR. JOSEP Mª GASULL PERPIÑÀ       
 SRA. MONTSE NADAL FEIXA
 SR. DANIEL ARMENGOL GARCIA                                                     CUP
 SRA. ALANA VALLS SOLER                                                                CUP
 SR. JORDI MASPOCH COMAMALA                                                    CUP
 

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA DE JUNTS PER VILADAMAT 
(JUNTS): 

 SR. JOAN REIXACH SERRA                                                                    JUNTS 
  
 Seguidament es van adoptar els acords seguidament detallats:
 

01.- ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS 
ORDINÀRIES DEL PLE
 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència 
de les eleccions locals convocades pel Rei
el 26 de maig de 2019, és necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple 
de la corporació, d’acord amb el que disposen els articles 38.a) i 78.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 

Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Ca
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el Ple celebra sessió 
ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de municipis de més 20.000 
habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos, en els ajuntaments 
municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres mesos en els 
ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants.
 

Per tot això exposat
dilluns de cada dos mesos, a les 20:00h a la Sala de Plens de l’ajuntament. La 
periodicitat de les sessions es redueix pel fet de que no existeix Junta de Govern. 
calendari fixat es pot veure p
laborals dels regidors.   
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL 
DE 2019 

 
de juny de 2019, essent les 18:20h. i prèvia convocatòria, es 

reuneixen a la sala d’actes de l’Ajuntament els regidors que es relacionen a continuació, 
sota la presidència de l’Alcaldessa, Sra. Dolors Pons Sais, i amb l’assistència de la 
secretària, Sra. Marta Claret Ramírez, que en dóna fe. 

:    

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
POBLE ACTIU (CUP-PA): 

DOLORS PONS SAIS                                                                     
SR. JOSEP Mª GASULL PERPIÑÀ                                                         

MONTSE NADAL FEIXAS                                                           
SR. DANIEL ARMENGOL GARCIA                                                     CUP
SRA. ALANA VALLS SOLER                                                                CUP

JORDI MASPOCH COMAMALA                                                    CUP

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA DE JUNTS PER VILADAMAT 

SR. JOAN REIXACH SERRA                                                                    JUNTS 

Seguidament es van adoptar els acords seguidament detallats: 

ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS 
ORDINÀRIES DEL PLE:  

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència 
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades 
el 26 de maig de 2019, és necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple 
de la corporació, d’acord amb el que disposen els articles 38.a) i 78.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Ca
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el Ple celebra sessió 
ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de municipis de més 20.000 
habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos, en els ajuntaments 
municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres mesos en els 
ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants. 

Per tot això exposat, es proposa al Ple la celebració de ple ordinari el primer 
dilluns de cada dos mesos, a les 20:00h a la Sala de Plens de l’ajuntament. La 
periodicitat de les sessions es redueix pel fet de que no existeix Junta de Govern. 

es pot veure puntualment modificat per tal d’adaptar

ORDINÀRIA DE PLE CELEBRADA EL 

0h. i prèvia convocatòria, es 
l’Ajuntament els regidors que es relacionen a continuació, 

, i amb l’assistència de la 

A D’UNITAT POPULAR- 

                                                  CUP-PA 
                                                 CUP-PA 

                                                         CUP-PA 
SR. DANIEL ARMENGOL GARCIA                                                     CUP-PA 
SRA. ALANA VALLS SOLER                                                                CUP-PA  

JORDI MASPOCH COMAMALA                                                    CUP-PA 

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA DE JUNTS PER VILADAMAT 

SR. JOAN REIXACH SERRA                                                                    JUNTS  

ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència 
al decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades 

el 26 de maig de 2019, és necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple 
de la corporació, d’acord amb el que disposen els articles 38.a) i 78.1 del Reglament 

règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 

Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el Ple celebra sessió 
ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de municipis de més 20.000 
habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos, en els ajuntaments de 
municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres mesos en els 

, es proposa al Ple la celebració de ple ordinari el primer 
dilluns de cada dos mesos, a les 20:00h a la Sala de Plens de l’ajuntament. La 
periodicitat de les sessions es redueix pel fet de que no existeix Junta de Govern. El 

modificat per tal d’adaptar-lo als horaris 
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Atesa la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden: 
 
Primer: Celebrar sessió ordinària el 

hores a la sala de plens de l’ajuntament. 
per tal d’adaptar-lo a l’horari laboral dels Regidors, així com als dies festius i a les 
vacances.  
 

Segon: Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació i difondre el 
contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la 
seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.
 

02.- ATRIBUCIÓ DE REGIDORIES
 
 Constituït el nou ajuntament, l’equip de govern considera necessària la delegació 
de determinades atribucions als regidors per tal de dotar d’una major celeritat i eficàcia 
l’actuació municipal. A l’efecte, es proposa la creació de les regidories seguidament 
detallades:  
 

- DOLORS PONS SAIS: gestió, transparè
Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són la col·laboració amb la resta de 
regidories, l’elaboració del pressupost municipal anual, la coordinació dels 
processos de participació i la relació am

 
- MIA GASULL PERPIÑÀ: urbanisme i medi rural

Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són les gestions amb l’arquitecte 
municipal, la coordinació del manteniment i neteja de parcel·les, camins rurals, 
rieres i recs, la coordinació de l’ADF i

 
- MONTSE NADAL FEIXAS: afers socials i educació

Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són la coordinació d’activitats amb el 
dinamitzador cultural, 
setembre, cavalcada, homenatge a la gent gran, agermanament amb Berriatua), 
de les activitats de dinamització de la biblioteca i del casal d’estiu i el casal jove; 
el control del transport adaptat; relacions amb l’AFA i gestió de l’escola; 
reunions amb l’ABS; gestió de

 
- DANIEL ARMENGOL GARCIA: esports i festes

Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són 
futbol, incloses les relacions amb el CF Viladamat i L’Empordanet, gestió de 
l’Ateneu Popular Sebastià Salellas i gestió de les festes populars (festa major, 
festa petita, Sant Joan i Nadal).
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Atesa la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden: 

Celebrar sessió ordinària el primer dilluns de cada 2 mesos, a les 
ns de l’ajuntament. El calendari es podrà modificar puntualment 

lo a l’horari laboral dels Regidors, així com als dies festius i a les 

Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació i difondre el 
contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la 
seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment 

e disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. 

ATRIBUCIÓ DE REGIDORIES:  

el nou ajuntament, l’equip de govern considera necessària la delegació 
de determinades atribucions als regidors per tal de dotar d’una major celeritat i eficàcia 
l’actuació municipal. A l’efecte, es proposa la creació de les regidories seguidament 

DOLORS PONS SAIS: gestió, transparència i participació 
Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són la col·laboració amb la resta de 
regidories, l’elaboració del pressupost municipal anual, la coordinació dels 
processos de participació i la relació amb el personal.  

MIA GASULL PERPIÑÀ: urbanisme i medi rural  
Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són les gestions amb l’arquitecte 
municipal, la coordinació del manteniment i neteja de parcel·les, camins rurals, 
rieres i recs, la coordinació de l’ADF i la gestió de les tasques dels agutzils.

MONTSE NADAL FEIXAS: afers socials i educació 
Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són la coordinació d’activitats amb el 
dinamitzador cultural, de les activitats promocionades per l’ajuntament (11 

alcada, homenatge a la gent gran, agermanament amb Berriatua), 
de les activitats de dinamització de la biblioteca i del casal d’estiu i el casal jove; 
el control del transport adaptat; relacions amb l’AFA i gestió de l’escola; 
reunions amb l’ABS; gestió del Local Social; dinamització del banc del temps. 

DANIEL ARMENGOL GARCIA: esports i festes 
Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són gestió i manteniment del camp de 
futbol, incloses les relacions amb el CF Viladamat i L’Empordanet, gestió de 

Popular Sebastià Salellas i gestió de les festes populars (festa major, 
festa petita, Sant Joan i Nadal). 

Atesa la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:  

mesos, a les 20:00 
El calendari es podrà modificar puntualment 

lo a l’horari laboral dels Regidors, així com als dies festius i a les 

Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació i difondre el 
contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la 
seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment 

e disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 

el nou ajuntament, l’equip de govern considera necessària la delegació 
de determinades atribucions als regidors per tal de dotar d’una major celeritat i eficàcia 
l’actuació municipal. A l’efecte, es proposa la creació de les regidories seguidament 

Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són la col·laboració amb la resta de 
regidories, l’elaboració del pressupost municipal anual, la coordinació dels 

Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són les gestions amb l’arquitecte 
municipal, la coordinació del manteniment i neteja de parcel·les, camins rurals, 

la gestió de les tasques dels agutzils. 

Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són la coordinació d’activitats amb el 
de les activitats promocionades per l’ajuntament (11 

alcada, homenatge a la gent gran, agermanament amb Berriatua), 
de les activitats de dinamització de la biblioteca i del casal d’estiu i el casal jove; 
el control del transport adaptat; relacions amb l’AFA i gestió de l’escola; 

l Local Social; dinamització del banc del temps.  

gestió i manteniment del camp de 
futbol, incloses les relacions amb el CF Viladamat i L’Empordanet, gestió de 

Popular Sebastià Salellas i gestió de les festes populars (festa major, 
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- ALANA VALLS SOLER: cultura, comerç, turisme i comunicació
Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són el recolzament als establiments 
comercials i turístics, la senyalització del patrimoni arquitectònic, natural i 
històric, control de l’ús del local Ateneu Popular Sebastià Salellas, coordinació 
de la comunicació de l’ajuntament (xarxes socials, web, revista).  

 
- JORDI MASPOCH COMAMALA: transició ecològica, transició energètica i 

serveis 
Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són el manteniment de l’enllumenat, la 
coordinació de les brigades de voluntaris, el cont
recollida d’escombraries i les relacions amb Sorea. 

 
 La formació de les regidories detallades comporta la delegació de les 
corresponents competències, d’acord amb el que disposen els 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 53.3 i 56 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, i 43.3 i 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decr
 
 Vista la proposta formulada, els Regidors presents unànimement acorden: 
  

Primer.- aprovar la distribució de les regidories detallades, amb la delegació de 
les competències descrites. Les delegacions produiran efectes a partir de l’endemà de la 
seva aprovació.   
 
 Segon.- difondre el contingut del present 
de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 

03.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
 

D’acord amb el que preveuen 
d’abril, reguladora de les bases del règim local,
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, i 127.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2
l’ajuntament 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
 
 Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen
comptes anuals de la corporació, integrats pel compte general del pressupost municipal. 
 
 Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, la Comissió Especial de Comptes estarà 
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ALANA VALLS SOLER: cultura, comerç, turisme i comunicació
Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són el recolzament als establiments 
comercials i turístics, la senyalització del patrimoni arquitectònic, natural i 
històric, control de l’ús del local Ateneu Popular Sebastià Salellas, coordinació 

de l’ajuntament (xarxes socials, web, revista).  

JORDI MASPOCH COMAMALA: transició ecològica, transició energètica i 

Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són el manteniment de l’enllumenat, la 
coordinació de les brigades de voluntaris, el control i seguiment del servei de 
recollida d’escombraries i les relacions amb Sorea.  

La formació de les regidories detallades comporta la delegació de les 
corresponents competències, d’acord amb el que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la 

e 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 53.3 i 56 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, i 43.3 i 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim 

e les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Vista la proposta formulada, els Regidors presents unànimement acorden: 

aprovar la distribució de les regidories detallades, amb la delegació de 
les competències descrites. Les delegacions produiran efectes a partir de l’endemà de la 

difondre el contingut del present acord, de conformitat amb el pri
de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

D’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 48.1.c) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, i 127.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, un cop constituït 

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. 

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, l’estudi i l’informe dels 
comptes anuals de la corporació, integrats pel compte general del pressupost municipal. 

Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 

et 2568/1986, de 28 de novembre, la Comissió Especial de Comptes estarà 

ALANA VALLS SOLER: cultura, comerç, turisme i comunicació 
Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són el recolzament als establiments 
comercials i turístics, la senyalització del patrimoni arquitectònic, natural i 
històric, control de l’ús del local Ateneu Popular Sebastià Salellas, coordinació 

de l’ajuntament (xarxes socials, web, revista).   

JORDI MASPOCH COMAMALA: transició ecològica, transició energètica i 

Les tasques pròpies d’aquesta regidoria són el manteniment de l’enllumenat, la 
rol i seguiment del servei de 

La formació de les regidories detallades comporta la delegació de les 
articles 21.3 i 23.4 de la 

e 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 53.3 i 56 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, i 43.3 i 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim 

et 2568/1986, de 28 de novembre. 

Vista la proposta formulada, els Regidors presents unànimement acorden:  

aprovar la distribució de les regidories detallades, amb la delegació de 
les competències descrites. Les delegacions produiran efectes a partir de l’endemà de la 

, de conformitat amb el principi 
de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:  

els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 
48.1.c) del Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, i 127.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

de 28 de novembre, un cop constituït 
és necessari determinar la composició de la comissió especial de comptes, 

.   

, l’estudi i l’informe dels 
comptes anuals de la corporació, integrats pel compte general del pressupost municipal.  

Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de 
2/2003, de 28 d'abril, i 125 del 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
et 2568/1986, de 28 de novembre, la Comissió Especial de Comptes estarà 
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integrada per membres de tots els grups polítics i
proporció a la seva representativitat.  
 

A l’efecte, es proposa al Ple 
Comissió Especial de Comptes: 

 
- Presidenta: L’alcaldessa, Dolors Pons Sais

 
- Vocals:  

 
• Un membre representants del grup polític municipal 
• Un membre representant del grup polític municipal 

 
- Secretària: la de la corporació.

 
Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden: 

 
 Primer.- nomenar membres de la Comissió Especial de Comptes als regidors 
detallats en representació dels seus grups polítics, juntament amb l’alcaldessa, com a 
presidenta, i a la secretària de la corporació, com a secretària de la Comissió. 
 
 Segon.- difondre el contingut del present 
de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 
electrònica municipal, en 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 

04.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE 
RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES 
DE LA CORPORACIÓ: 

 
Igualment, un cop constituït l’ajuntament

dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació.
 

Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abri
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa l’aprovació d’una dedicació 
parcial del 50% del regidor Daniel Armengol Garcia, amb una retribució mensual neta 
de 660€. El Sr. Armengol estar
i percebrà dotze pagues, corresponents a les mensualitats de l’any.  

 
La resta de regidors no tindran assignada dedicació ni retribució. 
 
Igualment, es proposa

efectes des del ple municipal de constitució de data 
règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part:
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integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació, en 
proporció a la seva representativitat.   

s proposa al Ple el nomenament dels següents membres de la 
Comissió Especial de Comptes:  

ssa, Dolors Pons Sais  

embre representants del grup polític municipal CUP-PA: Daniel Armengol Garcia
embre representant del grup polític municipal JUNTS: Joan Reixach Serra 

a de la corporació. 

Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden: 

nomenar membres de la Comissió Especial de Comptes als regidors 
detallats en representació dels seus grups polítics, juntament amb l’alcaldessa, com a 

la secretària de la corporació, com a secretària de la Comissió. 

difondre el contingut del present acord, de conformitat amb el principi 
de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIONS, 
RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES 

 

Igualment, un cop constituït l’ajuntament, és necessari establir el règim de 
dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació.

Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abri
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 

et 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa l’aprovació d’una dedicació 
parcial del 50% del regidor Daniel Armengol Garcia, amb una retribució mensual neta 

€. El Sr. Armengol estarà donat d’alta en el Règim General de la Seguretat Social 
otze pagues, corresponents a les mensualitats de l’any.   

La resta de regidors no tindran assignada dedicació ni retribució. 

Igualment, es proposa establir a favor dels membres de la corporació
el ple municipal de constitució de data 15 de juny de 2019, el següent 

règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part: 

ntegrants de la Corporació, en 

el nomenament dels següents membres de la 

PA: Daniel Armengol Garcia 
JUNTS: Joan Reixach Serra  

Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:  

nomenar membres de la Comissió Especial de Comptes als regidors 
detallats en representació dels seus grups polítics, juntament amb l’alcaldessa, com a 

la secretària de la corporació, com a secretària de la Comissió.  

, de conformitat amb el principi 
de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 

compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

DEDICACIONS, 
RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES 

s necessari establir el règim de 
dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació. 

Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 13 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 

et 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa l’aprovació d’una dedicació 
parcial del 50% del regidor Daniel Armengol Garcia, amb una retribució mensual neta 

à donat d’alta en el Règim General de la Seguretat Social 

La resta de regidors no tindran assignada dedicació ni retribució.  

stablir a favor dels membres de la corporació, amb 
de juny de 2019, el següent 

règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les 
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- Per assistència a les sessions del Ple: 40,00
 

Finalment, es proposa
dret a ser indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, 
prèvia acreditació documental d’aquestes, fixant
0,19€/km.  
 
 Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden: 
 
 Primer.- aprovar la dedicació parcial del 50% del regidor Daniel Armengol 
Garcia, per tal d’atendre les tasques pròpies de la seva regidoria i de l’equip de govern 
derivades del normal funcionament de l’ajuntament. 
 
 Segon.- aprovar una retribució pel regidor Daniel Armengol, per la se
dedicació, de 660€ mensuals, amb dotze pagues
 
 Tercer.- fixar una indemnització 
assistents, de 40€ per sessió. 
 
 Quart.- aprovar l’import de la indemnització per les dietes per desplaçament 
d’import 0,19€/km.   
 
 Cinquè.- difondre el contingut del present 
de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 2
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 

05.- NOMENAMENT DE LA TRESORERA
 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència 
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 
el 26 de maig de 2019, és necessari nomenar el tresorer/a de la corporació.
 

Estableix l'article 2.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitaci
caràcter nacional, el següent:
 
1. Són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals, la 

responsabilitat administrativa de les quals està reservada a funcionaris d'Administració 

Local amb habilitació de caràcter nacional, les següent

 

a) Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu.

 

b) Intervenció-Tresoreria, comprensiva del control i la fiscalització interna de la 

gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i 

recaptació. 
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Per assistència a les sessions del Ple: 40,00€. 

Finalment, es proposa establir a favor de tots els membres de la corporació el 
dret a ser indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, 

reditació documental d’aquestes, fixant-se les dietes per desplaçament en 

Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden: 

aprovar la dedicació parcial del 50% del regidor Daniel Armengol 
Garcia, per tal d’atendre les tasques pròpies de la seva regidoria i de l’equip de govern 

l normal funcionament de l’ajuntament.  

aprovar una retribució pel regidor Daniel Armengol, per la se
€ mensuals, amb dotze pagues.  

fixar una indemnització per assistència als plens, per a tots els regidors 
€ per sessió.  

aprovar l’import de la indemnització per les dietes per desplaçament 

difondre el contingut del present acord, de conformitat amb el
de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 2
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

NOMENAMENT DE LA TRESORERA:  

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència 
de les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades 
el 26 de maig de 2019, és necessari nomenar el tresorer/a de la corporació.

Estableix l'article 2.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitaci
caràcter nacional, el següent: 

1. Són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals, la 

responsabilitat administrativa de les quals està reservada a funcionaris d'Administració 

Local amb habilitació de caràcter nacional, les següents: 

Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu.

Tresoreria, comprensiva del control i la fiscalització interna de la 

gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i 

stablir a favor de tots els membres de la corporació el 
dret a ser indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, 

se les dietes per desplaçament en 

Vista la proposta formulada, els Regidors presents, per unanimitat, acorden:  

aprovar la dedicació parcial del 50% del regidor Daniel Armengol 
Garcia, per tal d’atendre les tasques pròpies de la seva regidoria i de l’equip de govern 

aprovar una retribució pel regidor Daniel Armengol, per la seva 

per assistència als plens, per a tots els regidors 

aprovar l’import de la indemnització per les dietes per desplaçament 

, de conformitat amb el principi 
de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència 
1 d’abril, i celebrades 

el 26 de maig de 2019, és necessari nomenar el tresorer/a de la corporació. 

Estableix l'article 2.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es 
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de 

1. Són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals, la 

responsabilitat administrativa de les quals està reservada a funcionaris d'Administració 

Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu. 

Tresoreria, comprensiva del control i la fiscalització interna de la 

gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i 
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c) Secretaria-Intervenció, a la qual corresponen les funcions de la fe pública i 

l'assessorament legal preceptiu i les funcions de control i fiscalització interna de 

la gestió econòmica i pressupostària, i la comptabilitat, 

  

Atès el Reial Decret 128/2018, de 16 de març que ha establert, en la disposició 
transitòria sisena, de règim transitori relatiu a les funcions de Tresoreria de les 
corporacions locals. 
 

Segons el mateix, i en relació a les secretaries classificades en classe 3ª, l'
3 de dita disposició estableix:
 

3. En les corporacions locals la Secretaria està classificada en classe 3ª, 

excepcionalment, la funció de tresoreria es desenvoluparà pel titular del lloc de 

Secretaria, sempre que no sigui possible que aquesta func
mitjançant agrupació de Tresoreria, o per les diputacions provincials, Entitats 

equivalents o comunitats autònomes uniprovincials, a través dels seus serveis 

d'assistència tècnica, o mitjançant acumulació a través d'un lloc de 

col·laboració o bé no sigui possible el seu exercici per funcionari propi de 

l'entitat local ». 

 
A l’efecte, es proposa al Ple 

Claret, com a tresorera de l’a
 
 Vista la proposta formulada, els regidors presents,
 

Primer.- Nomenar l
l’Ajuntament.  
 

Segon. Facultar-la 
autoritzar per a la disposició de fons la seva signatura, la qual serà sempre necessària 
juntament amb la de l’alcalde
 

06.- NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE
 
Es proposa el nomenament del regidor Mia Gasull Perpiñà com a primer Tinent 

d’Alcalde i a la regidora Montse Nadal Feixas com a segona Tinent d’Alcalde. 
 
Els Regidors presents acorden, per unanimitat: 
 
Primer.- aprovar el nomenament dels dos tinents 

concretament del regidor Mia Gasull Perpiñà, com a primer Tinent d’Alcalde, i de la 
regidora Montse Nadal Feixas, com a segona Tinent d’Alcalde.

 
Segon.- difondre el contingut del present 

de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Intervenció, a la qual corresponen les funcions de la fe pública i 

l'assessorament legal preceptiu i les funcions de control i fiscalització interna de 

la gestió econòmica i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació

eial Decret 128/2018, de 16 de març que ha establert, en la disposició 
transitòria sisena, de règim transitori relatiu a les funcions de Tresoreria de les 

Segons el mateix, i en relació a les secretaries classificades en classe 3ª, l'
3 de dita disposició estableix: 

3. En les corporacions locals la Secretaria està classificada en classe 3ª, 

excepcionalment, la funció de tresoreria es desenvoluparà pel titular del lloc de 

Secretaria, sempre que no sigui possible que aquesta func
mitjançant agrupació de Tresoreria, o per les diputacions provincials, Entitats 

equivalents o comunitats autònomes uniprovincials, a través dels seus serveis 

d'assistència tècnica, o mitjançant acumulació a través d'un lloc de 

o bé no sigui possible el seu exercici per funcionari propi de 

proposa al Ple el nomenament de la secretària municipal, Marta 
’ajuntament.  

Vista la proposta formulada, els regidors presents, per unanimitat, acorden: 

Nomenar la funcionària municipal Marta Claret Ramírez

 per a la gestió dels comptes bancaris de l’Ajuntament i 
autoritzar per a la disposició de fons la seva signatura, la qual serà sempre necessària 
juntament amb la de l’alcaldessa i la del regidor Mia Gasull Perpiñà.  

NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE:  

nomenament del regidor Mia Gasull Perpiñà com a primer Tinent 
d’Alcalde i a la regidora Montse Nadal Feixas com a segona Tinent d’Alcalde. 

Els Regidors presents acorden, per unanimitat:  

aprovar el nomenament dels dos tinents d’alcalde proposats, 
concretament del regidor Mia Gasull Perpiñà, com a primer Tinent d’Alcalde, i de la 
regidora Montse Nadal Feixas, com a segona Tinent d’Alcalde. 

difondre el contingut del present acord, de conformitat amb el principi 
arència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 

electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 

ransparència, accés a la informació pública i bon govern.

Intervenció, a la qual corresponen les funcions de la fe pública i 

l'assessorament legal preceptiu i les funcions de control i fiscalització interna de 

tresoreria i recaptació 

eial Decret 128/2018, de 16 de març que ha establert, en la disposició 
transitòria sisena, de règim transitori relatiu a les funcions de Tresoreria de les 

Segons el mateix, i en relació a les secretaries classificades en classe 3ª, l'apartat 

3. En les corporacions locals la Secretaria està classificada en classe 3ª, 

excepcionalment, la funció de tresoreria es desenvoluparà pel titular del lloc de 

Secretaria, sempre que no sigui possible que aquesta funció s'exerceixi 
mitjançant agrupació de Tresoreria, o per les diputacions provincials, Entitats 

equivalents o comunitats autònomes uniprovincials, a través dels seus serveis 

d'assistència tècnica, o mitjançant acumulació a través d'un lloc de 

o bé no sigui possible el seu exercici per funcionari propi de 

el nomenament de la secretària municipal, Marta 

per unanimitat, acorden:  

Marta Claret Ramírez tresorera de 

per a la gestió dels comptes bancaris de l’Ajuntament i 
autoritzar per a la disposició de fons la seva signatura, la qual serà sempre necessària 

nomenament del regidor Mia Gasull Perpiñà com a primer Tinent 
d’Alcalde i a la regidora Montse Nadal Feixas com a segona Tinent d’Alcalde.  

d’alcalde proposats, 
concretament del regidor Mia Gasull Perpiñà, com a primer Tinent d’Alcalde, i de la 

, de conformitat amb el principi 
arència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 

electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 

ransparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 
minuts del dia d’avui.  
  

L’alcaldessa,   
 Dolors Pons Sais  

 

AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 
d’Octubre, 1  17137 VILADAMAT 

  ajuntament@viladamat.cat 

hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 

    La secretària habilitada,
     Marta Claret Ramír

hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió essent les 18 hores i 35 

La secretària habilitada, 
Marta Claret Ramírez 
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