AJUNTAMENT
D’OLIANA
Núm. Exp.: 206/2019
Descripció.: Sessió 6/2019. Ple extraordinari 27.06.2019

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
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Identificació de la sessió:
Núm.: 6/2019
Caràcter: extraordinari
Data: 27 de juny de 2019
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora: 19:20 hores

Assistents:
-

M. Carmen Lostao Otero, alcaldessa
Jordi Vila Cosconera, primer tinent d’alcalde
Josep Coma Solé, segon tinent d’alcalde
Susanna Fajula Cos
Francesc Espuga Balletbò
Miquel Sala Muntada
Ricard Pérez Llordés
Teresa Alert Rafel
Joan Figueras Espinagosa

Secretària interventora:
-

Esther Garrido Hernández

Es reuneix, per tant el quòrum legal reglamentari per la validesa de la sessió.

ORDRE DEL DIA:
1. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
2. Proposta d’aprovació de la composició de la Comissió Especial de Comptes.
3. Proposta d’aprovació del nomenament dels representants de la corporació en altres
organismes, en els quals ha d’estar representat l’ajuntament.
4. Proposta de creació de la Junta de Govern Local i d’aprovació del seu règim de
sessions.
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5. Presa de coneixement de la resolució d’alcaldia de delegació de nomenament dels
membres de la Junta de Govern Local i de delegació de competències de l’alcaldia.
6. Presa de coneixement de nomenament dels tinents d’alcalde de l’ajuntament.
7. Proposta d’aprovació del règim de dedicació dels càrrecs electes i d’establiment del
règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació per assistència a
les sessions dels òrgans col·legiats.
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Desenvolupament de la sessió:
1. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
Atès que el passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
Atès que cal establir el règim de sessions del ple municipal, establint quan es faran
sessions ordinàries i assenyalant igualment el dia i hora de celebració.
Vistos els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 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.
Per l’exposat i per unanimitat el ple de l’Ajuntament d’Oliana

ACORDA:
PRIMER.- Establir com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, els
primer dijous hàbil de cada dos mesos (mesos imparells), amb periodicitat bimensual, a
les 19:00h.
SEGON.- Facultar l’Alcaldessa per a posposar o avançar la celebració de les sessions
ordinàries bimensuals del Ple, dins el mateix mes de la seva celebració, quan per
circumstàncies imprevistes, es consideri necessari.

Finalitzada la votació d’aquest punt, el Sr. Ricard Pérez, en representació del grup
municipal Junts per Oliana, pren la paraula adreçant-se als membres del plenari i
demana per la possible incompatibilitat amb el càrrec de regidor del Sr. Josep Coma
Solé, atès que exerceix la professió d’arquitecte. Respon a la qüestió la Sra. Secretària
que explica que, tal com va ser informat el Sr. Coma en el moment de presentar la seva
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declaració d’activitats i de possibles causes d’incompatibilitat, no resulta compatible
exercir el càrrec de regidor d’urbanisme i membre de la Junta de Govern amb l’exercici
de l’activitat privada d’arquitecte en el municipi d’Oliana. En cas que aquesta
circumstància es produís, caldria presentar aquest assumpte davant el ple municipal,
oferint al Sr. Coma la possibilitat d’abandonar el seu càrrec de regidor o bé deixar
d’exercir l’activitat causant de la incompatibilitat.
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2. Proposta d’aprovació de la composició de la Comissió Especial de
Comptes.
Atès que el passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
Atès que correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de la
Comissió Especial de Comptes, comissió obligatòria a tots els municipis, que ha d’estar
constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació.
Vistos 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.
Per l’exposat, el ple de la corporació per unanimitat

ACORDA:
PRIMER.- Establir que la Comissió Especial de Comptes estarà integrada per la
representació proporcional dels diferents grups polítics que integren la corporació. La
composició serà la següent:
• Alcaldessa: Sra. M. Carmen Lostao Otero (Fem Oliana – Acord municipal)
• Vocals:

Sr. Jordi Vila Cosconera (Compromís x Oliana – Candidatura de
progrés)
Sr. Miquel Sala Muntada (Junts per Oliana)

SEGON.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a signar tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.
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3. Proposta d’aprovació del nomenament dels representants de la
corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat
l’ajuntament.
Atès que el passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
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Atès que cal nomenar els representants de la Corporació en els organismes en els quals
ha d’estar representat l’Ajuntament.
Per tot això, al Ple de la corporació per unanimitat

ACORDA:
PRIMER.- El nomenament dels representants de la corporació, en els organismes i
entitats que s’indiquen, a favor de les persones següents:



Assemblea General de la Mancomunitat per a la gestió de residus de l’Alt
Urgell meridional.
Representant: Sra. M. Carme Lostao Otero i Sr. Josep Coma Solé.



Consorci Alt Urgell Medi Ambient (AUGEMA)
Representant: Sr. Josep Coma Solé
Substitut: Sra. M. Carmen Lostao Otero



Consorci Alt Urgell XXI (LEADER PLUS)
Representant: Sr. Jordi Vila Cosconera
Substitut: Sra. M. Carme Lostao Otero



Agrupació de defensa forestal Baix Alt Urgell
Representant: Sr. Josep Coma Solé
Substitut: Sr. Francesc Espuga Balletbò
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Consell Escolar IES Aubenç
Representant: Sra. Susanna Fajula Cos
Substitut: Sra. M. Carmen Lostao Otero



Consell Escolar Col·legi Sant Jordi
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Representant: Sra. Susanna Fajula Cos
Substitut: Sra. M. Carmen Lostao Otero



Òrgans Escolars Llar d’Infants
Representant: Sra. Susanna Fajula Cos
Substitut: Sra. M. Carmen Lostao Otero



Òrgans Escolars Escola de Música
Representant: Sra. Susanna Fajula Cos
Substitut: Sra. M. Carmen Lostao Otero



Consorci Alt Urgell Cerdanya (CAUC)
Representant: Sr. Jordi Vila Cosconera
Substitut: Sr. Josep Coma Solé



Consorci Segre-Rialb
Representant: Sr. Josep Coma Solé
Substitut: Sra. M. Carme Lostao Otero



Consell Esportiu Comarcal
Representant: Sr. Francesc Espuga Balletbò
Substitut: Sra. Susanna Fajula Cos
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Consell de Dones de l’Alt Urgell
Representant: Sra. M. Carme Lostao Otero
Substitut: Sra. Susanna Fajula Cots



Comissió paritària del conveni del personal laboral municipal
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Representant: Sra. M. Carme Lostao Otero
Substitut: Sra. Susanna Fajula Cos

SEGON.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

4. Proposta de creació de la Junta de Govern Local i d’aprovació del seu
règim de sessions.
Atès que el passat 26 de maig van tenir lloc les eleccions locals i el nou ajuntament es
va constituir en sessió pública el dia 15 de juny de 2019
Atès que cal establir l’estructura de la nova corporació, així com els òrgans en els quals
es basarà el seu funcionament.
Atès que per provisió de data 20 de juny de 2019 l’alcaldia va iniciar expedient per a la
constitució de la Junta de Govern Local.
Atès que 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 (LRBRL), que regula la
potestat d’autoorganització, en relació amb els articles 20.1.b) de la mateixa Llei i 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 (TRLMRLC)
D’acord amb l’article 99 del TRLMRLC, la periodicitat de les sessions ordinàries de la
Junta de Govern, les establirà el Ple. D’acord amb l’article 112.2 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre (ROF), en defecte de previsió expressa en el Reglament
Orgànic Municipal, la Junta de Govern, celebrarà sessió ordinària cada quinze dies com
a mínim. L’apartat 3. d’aquest article, estableix que correspon a l’alcalde o president
fixar, mitjançant Decret, el dia i hora en què s’hagi de celebrar sessió ordinària.
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Vist l'Informe de Secretaria de data 20 de juny de 2019 i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i 35.2.d) del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Ple
adopta per unanimitat el següent
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ACORD
PRIMER. Constituir la Junta de Govern Local com a òrgan resolutori, l'objecte del qual
serà l'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions, així com
exercir, si escau, les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o les
que li atribueixin les lleis.
SEGON. La Junta de Govern Local estarà integrada per l'Alcaldessa, que serà la seva
presidenta, i per un nombre màxim de tres regidors/res que seran nomenats lliurement
per l'Alcaldessa com a membres d'aquesta.
TERCER. La Junta de Govern Local ajustarà el seu funcionament al que es disposa en
els articles 112 i 113 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, als efectes
del qual es proposa que la Junta celebri sessions ordinàries amb una periodicitat
quinzenal amb el lloc, el dia i l’hora establerts per resolució de l’alcaldia.
QUART.- Facultar a l’alcaldessa per a signar tota la documentació necessària per tal de
fer efectius aquests acords.

5. Presa de coneixement de la resolució d’alcaldia de delegació de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i de delegació de
competències de l’alcaldia.
Es dona compte al Ple del Decret d’Alcaldia núm. 242/2019 de 21 de juny de 2019, que
literalment transcrit és com segueix:
Atès que el passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova
corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
Atès que per acord del ple de la corporació de data 27 de juny de 2019 es va constituir
la Junta de Govern Local a l’Ajuntament d’Oliana.
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Atès que en virtut del principi d’autoorganització aquesta Alcaldia, ha de designar els
membres que han d’integrar la Junta de Govern Local.
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Atès que d’acord amb l’article 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
Bases de Règim Local (LRBRL), la Junta de Govern Local, existirà en els municipis de
menys de 5.000 habitants, si ho preveu el Reglament Orgànic Municipal (ROM), o bé si
s’aprova pel Ple de la Corporació. El mateix, es determina en l’article 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 (TRLMRLC).
Atès que el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local correspon a
l’Alcaldia, d’acord amb allò que determina l’article 54.1 del TRLMRLC I 52.1 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 (ROF).
Atès que la composició de la junta de govern local, es troba regulada als articles 23.1
de la LRBRL, 54 del TRLMRLC i 52 del ROF. Estarà formada per l’Alcalde/essa i per
un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal.
Atès que l’article 112 del ROF, estableix que correspon a l’alcaldia fixar, mitjançant
decret, el dia i hora en què hagi de celebrar-se sessió ordinària.
Atès que els articles 56.1 i 56.2 del TRLMRLC, en concordança amb l’article 43.3 del
ROF estableixen que l’Alcalde/essa pot delegar l’exercici de les seves atribucions en els
membres de la Junta de Govern Local. L’Acord de delegació ha de determinar els
assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es delegen i les condicions
concretes del seu exercici.
Atès que l’article 56.3 del TRLMRLC, en concordança amb els articles 43.3 i 43.5 del
ROF, estableix que l’Alcalde/essa pot conferir delegacions especials per a encàrrecs
específics, a favor de qualsevol regidor/a, encara que no pertanyi a la Junta de Govern
Local. L’article 44.2 del ROF, estableix que la delegació d’atribucions tindrà efectes des
del dia següent a la data de la Resolució excepte que en la resolució es disposi una
cosa diferent, sens perjudici de la seva publicació en el BOP.
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans
esmentada,

RESOLC:
PRIMER.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament els
regidors següents:
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Sr. Josep Coma Solé
Sr. Jordi Vila Cosconera
Sr. Francesc Espuga Balletbò
SEGON.- Fixar com a dia per a dur a terme les Juntes de Govern, els dijous a les 12:00h,
amb la periodicitat establerta pel Ple de la Corporació.
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TERCER.- Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local, que a
continuació es relacionen, una delegació general d’atribucions, d’acord amb l’estructura
funcional de l’Ajuntament d’Oliana, en els següents termes:
REGIDOR
Sr. Josep Coma Solé
Sr. Jordi Vila Cosconera
Sr. Francesc Espuga Balletbò

ÀREA
Urbanisme, Medi Ambient i Cultura
Economia, Indústria i empresa. Agricultura
Ramaderia
Polítiques de joventut i esports. Comerç i Turisme.

i

QUART.- L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i
gestió. Resten excloses les facultats de resolució. A títol enunciatiu i no limitatiu,
s’inclouen les següents:
1. La responsabilitat política i de govern relativa a les competències municipals
funcionalment atribuïdes a la seva àrea.
2. Representar, dins el municipi, i en l’àmbit temàtic referit, l’Ajuntament.
3. Dirigir, impulsar i inspeccionar els corresponents serveis.
CINQUÈ.- Nomenar i efectuar a favor de la regidora que s’esmenta a continuació, una
delegació especial d’atribucions per la gestió dels serveis següents, restant en tot cas
exclosa la facultat de resolució:
Regidor Delegat
Sra. Susanna Fajula Cos

Assumpte
Afers socials i educació

SISÈ.- Efectuar, a favor de la junta de govern local, una delegació genèrica d’atribucions
en les matèries següents:
En matèria de contractació i patrimoni.
1.

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
administratius i els contractes privats, excepte en el cas dels contractes menors,
quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost
ni , en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter
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plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Es
delega també la competència de la resolució de recursos administratius.
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2.

L’adjudicació de concessions sobre béns municipals, i l’adquisició de béns i drets
subjectes a la legislació patrimonial, quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €, així com l’alienació del
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits
següents:



Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.
Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals
no es trobi prevista en el pressupost.

Es delega també la competència de la resolució de recursos administratius.
En matèria d’Urbanisme.
1. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió, excepte en el cas dels contractes menors, i estigui
previst en el pressupost. Es delega també la competència de la resolució de
recursos administratius.
2. Atorgar, denegar, modificar o prorrogar, les llicències urbanístiques, llevat que
les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern
Local.
Es delega també la competència de la resolució de recursos administratius.
3. Els tràmits que siguin competència de l’Alcaldia en relació a les obres sotmeses a
règim de comunicació prèvia. Es delega també la competència de la resolució de
recursos administratius.

En matèria d’Activitats.
1. Atorgar llicències i autoritzar les seves modificacions posteriors, de les activitats
subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats. Es delega també la competència de la resolució de recursos
administratius.
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2. Els tràmits que siguin competència de l’Alcaldia en les activitats no subjectes a la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Es delega també la competència de la resolució de recursos administratius.
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SETÈ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local,
d’acord amb el que preveuen els articles 43 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, resta de normativa concordant, i l’article 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part
expositiva, del text següent:
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades, mitjançant Decret d’Alcaldia número
.. de data ...
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a
titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici
de la delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.
VUITÈ.- Condicionar aquesta resolució a l’aprovació de la creació de la Junta de Govern
Local per part del Ple de la corporació.
NOVÈ.- Notificar aquesta Resolució als regidors designats com a membres de la Junta
de Govern Local.
DESÈ.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, sens
perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.
ONZÈ.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la corporació a la propera sessió
ordinària que celebri.

6. Presa de coneixement de nomenament dels tinents d’alcalde de
l’ajuntament.
Es dona compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia núm. 241/2019 de 21 de juny de 2019 i
249/2019 de 27 de juny de 2019, que literalment transcrits són com segueix:
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Decret d’Alcaldia núm. 241/2019:
Atès que el passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova
corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
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Atès que en virtut del principi d’autoorganització aquesta Alcaldia, ha de designar els
tinents d’alcalde.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 20.1.a) de la Llei /1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), els Tinents d’Alcalde existeixen en tots
els municipis. L’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROF), estableix que, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari
de l’ajuntament.
Atès que el nomenament dels tinents d'alcalde és competència de l'alcalde a l’empara
d’allò que disposen els articles 21.2 de la LRBRL, 53.2 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC) i 46.1 del ROF.
Atès que els Tinents d’Alcalde seran nomenats d’entre els membres de la Junta de
Govern, en els municipis en els que existeixi. En els municipis en que no existeixi, el
nombre de Tinents d’Alcalde no pot ser superior al terç del nombre legal dels regidors.
Tot això d’acord amb l’article 55 del TRLMRLC i els articles 46.1 i 46.2 del ROF.
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans
esmentada
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores
que tot seguit es relacionen:
Sr. Josep Coma Solé, primer Tinent d’Alcalde.
Sr. Jordi Vila Cosconera, segon Tinent d’Alcalde.
SEGON.- Notificar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats.
TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida,
sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva
signatura.
QUART.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a
terme.
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Decret d’alcaldia núm. 249/2019:
Atès que per decret d’alcaldia número 241/2019 de data 21 de juny de 2019 es va
acordar el següent:
“PRIMER.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les
regidores que tot seguit es relacionen:
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Sr. Josep Coma Solé, primer Tinent d’Alcalde.
Sr. Jordi Vila Cosconera, segon Tinent d’Alcalde”.
Atès que s’ha detectat una errada en el decret esmentat, essent voluntat d’aquesta
alcaldia que el Sr. Jordi Vila Cosconera sigui nomenat primer tinent d’alcalde i el SR.
Josep Coma Solé segon tinent d’alcalde.
Atès que és procedent esmenar l’error indicat, i en virtut del principi d’autoorganització
aquesta Alcaldia
Atès que el nomenament dels tinents d'alcalde és competència de l'alcalde a l’empara
d’allò que disposen els articles 21.2 de la LRBRL, 53.2 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC) i 46.1 del ROF.
Atès que els Tinents d’Alcalde seran nomenats d’entre els membres de la Junta de
Govern, en els municipis en els que existeixi. En els municipis en que no existeixi, el
nombre de Tinents d’Alcalde no pot ser superior al terç del nombre legal dels regidors.
Tot això d’acord amb l’article 55 del TRLMRLC i els articles 46.1 i 46.2 del ROF.
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans
esmentada
RESOLC:
PRIMER.- Deixar sense efecte el nomenament de tinents d’alcalde efectuat per la
resolució d’alcaldia número 241/2019 de data 21 de juny de 2019 i nomenar tinents
d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors que tot seguit es relacionen:
Sr. Jordi Vila Cosconera, primer Tinent d’Alcalde.
Sr. Josep Coma Solé, segon Tinent d’Alcalde.
SEGON.- Notificar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats.
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TERCER.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida,
sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva
signatura.
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QUART.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a
terme.

7. Proposta d’aprovació del règim de dedicació dels càrrecs electes i
d’establiment del règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la
corporació per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.
Atès que el passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
Atès que es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres
polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta.
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LRBRL), en relació amb l’article 166 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 d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre
retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les condicions que
estableixi el ple de la corporació.
Tanmateix, d’acord amb l’article 75.3 de la LRBRL, solament els càrrecs electes que no
tinguin dedicació exclusiva ni parcial, tindran dret a percebre indemnitzacions per
assistències a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part, en la quantitat
que aprovi el Ple.
D’acord amb l’article 75.ter de la LRBRL en els municipis amb una població d’entre 1001
i 2000 habitants, solament un càrrec electe podrà tenir dedicació exclusiva.
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat de
l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Oliana, per cinc vots a favor corresponents als
grups municipals Fem Oliana i Compromís per Oliana i quatre vots en contra
corresponents al grup municipal de Junts per Oliana:
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ACORDA:
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PRIMER.- Establir que, amb efectes de 15 de juny de 2019, data de constitució d’aquest
ajuntament, el règim de dedicació parcial dels membres de la corporació, que serà el
que a continuació es relaciona, amb les retribucions que també s’esmenten, les quals
es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre:

Nom i cognoms
Sra. M. Carmen Lostao Otero (alcaldessa)
Sr. Josep Coma Solé
Sr. Jordi Vila Cosconera

Retribució bruta
anual
12.500,00 €
6.250,00 €
6.250,00 €

S. Social a càrrec
Ajuntament
4.068,75 €
2.034,38 €
2.034,38 €

Dedicació
50%
25%
25%

SEGON.- El règim de dedicació parcial comporta per a cadascuna des les persones
compreses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social,
assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials. Així mateix, comportarà
la incompatibilitat de percepció de les retribucions amb qualsevol altra inclosa dins el
règim d’incompatibilitat marcat per la legislació vigent.
TERCER.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació,
que no exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, tal i com
estan regulats a les Bases d’Execució del Pressupost 2019, per assistència a les
sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
1. Ple, 50 euros/sessió.
2. Junta de Govern Local, 25 euros/ sessió.
QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis
de la corporació, i a la seu electrònica www.ajuntamentoliana.cat.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.

Pren la paraula el Sr. Ricard Pérez Llordés, en representació del grup municipal Junts
per Oliana i manifesta que el seu grup està d’acord amb la dedicació de l’alcaldessa,
que sempre han defensat, però no considera coherent la retribució dels altres membres
de l’equip de govern, amb el què va expressar el grup municipal Fem Oliana la passada
legislatura, en el sentit que no consideraven correcte destinar recursos propis a
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remuneracions de tinents d’alcalde.
La Sra. Alcaldessa intervé i diu que la despresa total per remuneracions dels membres
de l’equip de govern és de 25.000 €, suposant per tant un estalvi respecte la passada
legislatura, ja que la retribució de l’alcalde era de 30.000 €.
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El Sr. Ricard Pérez reitera que cal ser coherent amb el discurs que fins el moment s’ha
vingut fent en aquest ajuntament, responent la Sra. Carme Lostao que des del seu punt
de vista ho és i que considera just el repartiment de la retribució d’acord amb la dedicació
que hi farà cadascú.
Per últim intervé el Sr. Josep Coma manifestant que en el seu cas, tenint en compte que
per incompatibilitat en el càrrec no podrà prestar serveis com arquitecte en el municipi
d’Oliana, deixarà de percebre més del que li reportarà la retribució per la dedicació a
l’ajuntament. A més, explica que a partir d’ara el govern municipal serà “una direcció
col·legiada”, fet que comporta que les tasques no recauran únicament en la figura de
l’alcalde, si no que es diversificaran en la resta de membres de l’equip de govern.

Sense cap altre punt a comentar, i efectuades les anteriors intervencions, la Sra.
Alcaldessa, aixeca la sessió a les 19:20 hores, de la qual s’estén la present acta, que
jo, la Secretària, certifico.

La secretària

Signatura: CN=TCAT P Esther Garrido Hernández
- DNI 78152093W, SERIALNUMBER=78152093W,
G=Esther, SN=Garrido Hernández, T=Secretariainterventora, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 12/7/2019 10:47:55

Vist i plau
L’Alcaldessa
M. Carmen Lostao Otero

Signatura: CN=Maria Carmen Lostao Otero - DNI
41084346K (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES41084346K, G=Maria Carmen, SN=Lostao Otero
- DNI 41084346K, T=Alcaldessa, OU=Treballador
públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATESP2518700F, O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 12/07/2019 12:05:35
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