Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana
EDICTE

Els articles 116 de la LRBRL, 58 i 101 del TRLMC, 212 del TRLRHL, 127 del ROF i
normativa concordant, estableixen el règim de funcionament i constitució, havent de
formar-ne part integrants de tots els grups polítics, en funció de la seva
representativitat o igual per cada grup, aplicant-se el vot ponderat en aquest últim cas.
Per tot l’anterior es proposa l’adopció dels acords:
PRIMER.- Crear la Comissió Especial de Comptes de la Mancomunitat La Plana, que
tindrà caràcter permanent i que:
a.- Tindrà com objecte l’estudi, examen i informe dels comptes anuals de la
Corporació.
b.- Estarà composta pels membres i amb els càrrecs següents:
● President: Ferran Teixidó Turner, en virtut del seu nomenament com a president
de la Mancomunitat.
● Vocal: Jaume Tordera Homs (suplent Miquel Parella Codina), en representació
del grup polític Junts per Catalunya.
● Vocal: Dolors Riesco Malet (suplent Marta Muntadas Sabata), en representació
dels Independents.
● Vocal: Xavier Rierola Rovira (suplent Xavier Rovira Montells), en representació
del grup polític Esquerra Republicana de Catalunya.
● Secretari: el de la Corporació.
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L’article 16 dels Estatuts també determina que la Comissió especial de comptes estarà
integrada pel president i tres membres més de l’Assemblea General, assistits pel
secretari i l’interventor.

Data 2-10-2019

L’article 7 dels Estatuts de la Mancomunitat preveu l’existència de la Comissió especial
de comptes com a òrgan de la Mancomunitat i l’article 16 dels Estatuts estableix que
aquesta tindrà les atribucions i el regim de funcionament que resulta dels articles 116 de
la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), l’article 58 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/1003,
de 28 d’abril (TRLMC)i l’article 212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- ELECCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

A

L’Assemblea General de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, en
sessió extraordinària de data 12 de setembre de 2019, va adoptar entre d’altres, els
acords que es transcriuen tot seguit:

-President (4 vots)
-1Vocal Independents (6 vots)
-1Vocal Esquerra (11 vots)
-1Vocal Junts per Catalunya (3 vots)

B

c.- S’estableix un sistema de vot ponderat, en la proporció següent:

SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
tauler d’anuncis de la Mancomunitat La Plana.

Que només els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni
dedicació parcial percebran assistències per al concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col.legiats de la corporació de què formin part, en la quantia assenyalada
pel seu ple.
Que en el pressupost de 2019 hi ha consignades les partides corresponents a les
retribucions dels càrrecs electes així com les quantitats per indemnitzacions per les
despeses originades en l’exercici de càrrec i assistències a òrgans col.legiats.
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Que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i en concordança 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 amb l’article 13 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986 (d’ara
endavant ROF) de 28 de novembre, els membres de les corporacions locals tenen dret
a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec quan el desenvolupin en règim de
dedicació exclusiva o bé en règim de dedicació parcial, amb els límits que es fixin en
les lleis de pressupostos generals de l’estat i l’article 75 ter de la LRBRL, així com a
percebre indemnitzacions per les despeses originades en l’exercici del seu càrrec i
assistències en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la corporació, per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part.

Data 2-10-2019

Una vegada constituïda la nova Assemblea General de la Mancomunitat, cal procedir a
l’establiment del règim de dedicació dels membres electes d’aquesta entitat, així com el
seu règim de dedicació dels membres electes d’aquesta corporació, així com el règim
de retribucions i indemnitzacions.

A

- RÈGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES
DE LA MANCOMUNITAT.

PRIMER.- Establir el règim de dedicacions parcials següent:
-

President Sr. Ferran Teixidó Turner: 18,75 hores setmanals, equivalent al 50%,
amb una retribució anual de 22.816,33 € i amb efectes el dia 1 d’octubre de 2019.

-

Vicepresident Sr. Xavier Rierola Rovira: 13 hores setmanals, equivalent al
34,66%, amb una retribució anual de 15.816,26 € i amb efectes el dia 1 d’octubre
de 2019.

-

Sr. Xavier Rovira Montells: 7,5 hores setmanals, equivalent al 20%, amb una
retribució anual de 9.126,71 € i amb efectes el dia 1 d’octubre de 2019.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents acords:

a) Per assistència a l’Assemblea General
b) Per assistència a la Junta de Govern
c) Per assistència a Comissió Especial de Comptes

75€
150€
25€

B

SEGON.- Establir les indemnitzacions per assistències dels membres de la
Mancomunitat següent:

TERCER.- Establir a favor dels membres de la Mancomunitat el dret a ser
indemnitzats per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia
la seva acreditació i justificació documental.

Acte seguit el President proposa el règim de sessions següent:
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries de l’Assemblea General es celebraran
bimensualment, el segon dijous hàbil de cada dos mesos a les 19.00 hores, a la Sala de
Plens de la Mancomunitat La Plana o lloc habilitat a l’efecte, essent la primera sessió
ordinària el mes d’octubre, i exceptuant el mes d’agost, que no se celebrarà. (sessions
ordinàries: octubre, desembre, febrer, abril i juny).
Si el dia assenyalat és inhàbil, es celebrarà sessió ordinària, el dijous hàbil posterior
dins del mateix mes.
SEGON.- Facultar el president per tal que pugui avançar o posposar, dintre del mateix
mes de cada bimestre, la sessió ordinària, quan el dia fixat coincideixi amb vigília de
festiu, estigui inclòs en període de vacances o festes o quan altres circumstàncies
excepcionals ho aconsellin. Facultar-lo així mateix per tal que pugui modificar l’hora de
les sessions ordinàries de l’Assemblea General, quan circumstàncies excepcionals ho
aconsellin.
TERCER.- Facultar als membres de la Junta de Govern per tal que estableixin el seu
règim de sessions, tot donant compliment allò que disposa l’art. 19 dels Estatuts en la
mesura que mensualment celebrarà sessió ordinària.
QUART.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
al tauler d’anuncis de la Mancomunitat La Plana.
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D’acord amb els articles 18 i 19 dels Estatuts de la Mancomunitat, que regulen el règim
de sessions ordinàries de l’Assemblea General i Junta de Govern, tot establint que
l’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al trimestre, com a
mínim, i que la Junta de Govern es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim, una
vegada al mes.

Data 2-10-2019

- DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DE L’ASSEMBLEA GENERAL I DE
LA JUNTA DE GOVERN.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CINQUÈ.- Exposar al públic el present acord, mitjançant la seva publicació en el
Butlletí oficial de la província de Barcelona, en el tauler d’edictes i en la pàgina web, en
compliment del que disposa l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

A

QUART.- Acordar que les despeses derivades dels precedents acords aniran a càrrec
de les aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost de la Mancomunitat
per l’exercici 2019, sense perjudici de que es procedeixi, si s’escau, a la tramitació dels
expedient de crèdit que siguin necessaris.

De conformitat amb l'art. 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP), en els procediments obert, obert simplificat, restringit, de diàleg

B

- ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT DE
L’ASSEMBLEA GENERAL.

competitiu, de licitació amb negociació i d'associació, els òrgans de contractació de les
Administracions Públiques estaran assistits per una mesa de contractació.

PRIMER.- Aprovar la constitució de la Mesa de Contractació Permanent per tots
aquells assumptes que són competència de l’Assemblea:
Presidenta/a
Titular:

Sr. Ferran
President

Teixidó

Turner, Suplent:

Sr. Xavier Rierola
Vicepresident

Rovira

Vocals
Titular: Sr. Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Suplent: Sra. Laura Arqués Pous
Secretària accidental.

Titular: Sra. Immaculada Codony Soler
Gerent

Suplent 1r: Sra. Mar Segret Pons,
Cap Àrea Mediambient.
Suplent 2n: Sra. Janina Nuño Romero
Cap Àrea Serveis socials.
Suplent: Sr. Marc Parareda Nogué
Adjunt administració

Titular: Sra. Laura Arqués Pous
Assessora jurídica
Secretari/ària
Titular: Sr. Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Suplent: Sra. Laura Arqués Pous
Secretària accidental

Poden assistir-hi amb veu però sense vot altres tècnics a requeriment de la Mesa de
contractació.
SEGON.- Disposar que el règim jurídic de la mesa de contractació serà l’establert en la
Llei Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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D’acord amb l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents
acords:

Data 2-10-2019

De conformitat amb el que disposa l'article 21.4 del Reial Decret 817/2009, de 17 de
maig, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d'octubre, de contractes del sector públic, la seva composició s'haurà de publicar en
el perfil del contractant i en el Butlletí Oficial de la Província.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Vist el que prescriu l'art. 326.3 de la LCSP pel que fa a la constitució de la mesa.

B

Atès que es vol establir amb caràcter permanent la composició de la mesa de
contractació que ha d'assistir als diferents òrgans de contractació, amb la finalitat de
dotar de major celeritat als diferents processos de licitació, finalitat ulterior de la
mateixa LCSP. Es considera convenient la creació de la Mesa Permanent de
Contractació dels expedients que són competència de l’Assemblea General, amb les
funcions establertes a la vigent Llei de contractes del sector públic.

A

Vist que la mesa de contractació es pot constituir amb caràcter permanent o de
manera especifica per a cadascun dels procediments de licitació, tal i com es deriva de
la Disposició addicional segona, apartat 7è, de la LCSP.

TERCER.- Publicar l’esmentat acord al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil del
contractant, d’acord el que estableix l’article 21.4 del Reial Decret 817/2009 de 8 de
maig
pel que es desenvolupa parcialment la Llei de Contractes del Sector Públic.

I perquè així consti els efectes oportuns, signo electrònicament.

A

QUART.- Comunicar aquest acord als interessats.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 2-10-2019
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Ferran Teixidó Turner
President
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Malla, 18 de setembre de 2019.
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