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Junta de Govern Local · 10

Alcaldia
Il·lm. Sr. Jordi Ignasi Vidal Giné
Paer en cap / Alcalde
Nomenament:
– Sessió extraordinària de constitució del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia dissabte 15 de juny de 2019.

Tinents d’Alcalde
1a Tinent d’Alcalde: senyora Ester Guarné Tanyà
2a Tinent d’Alcalde: senyora Gemma Vilarasau Cinca
3r Tinent d’Alcalde: senyor Gerard Torres Viola
4t Tinent d’Alcalde: senyor Kevin Bruque Domínguez

Nomenament:
– Decret d’Alcaldia número 2019-0723, de data 27 de juny de 2019 (BOP de Lleida número 126, de data 2 de juliol de
2019).

Ple
I. Es constitueixen els següents grups polítics municipals de l’Ajuntament de Balaguer fruit de
les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019 i corresponents al mandat 2019 –
2023, amb la composició i càrrecs següents:
1.- GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL (ER-AM):
Constituït per 9 regidors/es: Jordi Ignasi Vidal Giné, Ester Guarné Tanyà, Kevin Bruque
Domínguez, Gemma Vilarasau Cinca, Gerard Torres Viola, Laura Corsà Forcat, Arnau Torrente
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5è Tinent d’Alcalde: senyor Arnau Torrente Capdevila

Capdevila, Mari Pau Ortiga Becerra i Xavier Castellà Collado.
President: Jordi Ignasi Vidal Giné
Portaveu: Ester Guarné Tanyà
Suplents de portaveu: Kevin Bruque Domínguez, Gerard Torres Viola i Gemma Vilarasau Cinca.
2.- GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE JUNTS PER BALAGUER (JPB):
Constituït per 3 regidors/es: Laia Vilardell Garcia, Guifré Ricart Real i Mireya Planes
Camprodon.
Presidenta: Laia Vilardell Garcia
Portaveu: Guifré Ricart Real
Suplent de portaveu: Mireya Planes Camprodon
3.- GRUP POLÍTIC MUNICIPAL SOCIALISTA (GS):
Constituït per 3 regidors/es: Carlos García Gómez, Lorena González Dios i Juan Nieto
Riquelme.
Presidenta: Lorena González Dios
Portaveu: Carlos García Gómez
Suplent de portaveu: Lorena González Dios
4.- GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE LA CUP (CUP):
Constituït per 1 regidor: Josep Maria Colea Garcia
President: Josep Maria Colea Garcia
Portaveu: Josep Maria Colea Garcia
5.- GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE BALAGUER ARA SI (BAS):
Constituït per 1 regidor: Joan Pla Cubedo
President: Joan Pla Cubedo
Portaveu: Joan Pla Cubedo

– Sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 4 de juliol de 2019 (BOP de Lleida
número 131, de data 9 de juliol de 2019).

II. El règim de sessions i les normes de funcionament del Ple de l’Ajuntament de Balaguer
seran les següents:
1. Competències:
Correspon al Ple les atribucions que li confereixen les lleis i la resta de l’ordenament jurídic.
2. Composició:
2.1 El Ple és integrat per tots els regidors/es i és presidit per l’Alcalde. La Secretaria del Ple
correspon al secretari/a de l’Ajuntament. En tot cas, es requereix la presència ordinària a les
sessions del Ple de l’interventor/a de l’Ajuntament.
2.2 La manca d’assistència a les sessions plenàries únicament serà justificada i excusada quan
el regidor/a o el portaveu del seu grup municipal, o el funcionari/a motivi la causa de la seva
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Acords:

manca d’assistència, de forma prèvia a la celebració de la sessió o extraordinàriament i per
raons de força major sobrevinguda de forma posterior. En aquest darrer cas, l’excusa
s’acreditarà en la següent sessió ordinària que es celebri.
3. Lloc de les sessions:
El Ple celebrarà sessions al Saló de Plens de l’Ajuntament de Balaguer, excepte en els supòsits
de força major en què, a través de la convocatòria o d'una resolució de l'Alcalde o President
dictada prèviament i notificada a tots els membres de la Corporació, podrà habilitar un altre
edifici o local a aquest efecte. En tot cas, es farà constar en acta aquesta circumstància.
4. Periodicitat i convocatòria de les sessions:
4.1 El Ple celebrarà sessions ordinàries mensuals –excepció feta del mes d’agost–. Les
sessions ordinàries seran el darrer dijous hàbil i no vigília de festa del mes, a les 20:00 hores.
Excepcionalment, i per raons justificades, el President del Ple podrà modificar el dia i l’hora de
celebració de les sessions ordinàries. Així mateix, el Ple té sessió extraordinària quan així ho
decideixi el President o ho sol·liciti la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la
Corporació, sense que cap regidor/a pugui sol·licitar més de tres anualment. En aquest últim
cas, la celebració del mateix no podrà demorar-se per més de quinze dies hàbils des que va ser
sol·licitada, no podent incorporar l'assumpte a l'ordre del dia d'un Ple ordinari o d'un altre
extraordinari amb més assumptes si no ho autoritzen expressament els sol·licitants de la
convocatòria. Si el president no convoqués el Ple extraordinari sol·licitat pel nombre de regidors
indicat dins el termini assenyalat, quedarà automàticament convocat per al desè dia hàbil
següent al de la finalització del termini esmentat, a les dotze hores, el que serà notificat pel
Secretari de la Corporació a tots els membres de la mateixa al dia següent de la finalització del
termini esmentat anteriorment.

4.3 Les sessions plenàries s’han de convocar, almenys, amb una antelació de dos (2) dies
hàbils –sense comptar el dia de notificació de la convocatòria ni el dia de celebració de la
sessió–, excepte les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria
amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel Ple. La documentació íntegra dels assumptes
inclosos en l'ordre del dia, que hagi de servir de base al debat i, si s'escau, votació, ha de
figurar a disposició dels regidors/es, des del mateix dia de la convocatòria, a la Secretaria de la
Corporació.
4.4 La convocatòria de les sessions plenàries es publicarà en el tauler electrònic d’anuncis i en
el tauler d’anuncis físic de l’Ajuntament de Balaguer, i es difondrà pels mitjans ordinaris de
l’Ajuntament de Balaguer.
5. Adopció d’acords:
5.1 S’entendran aprovats per unanimitat, consens o assentiment dels regidors/es presents
aquells punts de l’ordre del dia quan, un cop llegit l’enunciat o el dictamen per la Presidència,
ningú no demani la paraula.
5.2 Els acords s’aprovaran per la majoria simple dels regidors/es presents en la sessió, excepte
en els casos que la llei preveu majories qualificades, particularitats que hauran de constar en
els informes que constin a l’expedient o seran informades per la Presidència o la Secretaria en
la mateixa sessió plenària. La majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
és de 9 vots afirmatius.
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4.2 La primera sessió ordinària del Ple d’aquest mandat tindrà lloc el dia 25 de juliol de 2019.

5.3 Si un acord presenta diferents punts, qualsevol grup polític municipal podrà demanar la
votació separada de cada punt. No es podrà demanar la votació separada de parts d’un punt,
sempre i quan afecti greument la coherència de la proposta.
5.4 Els vots emesos pels regidors/es podran ser afirmatius o negatius en relació amb el
dictamen o la proposta d’acord, podent els membres de la Corporació abstenir-se de votar. A
l’acta es farà constància expressa del vot de cada regidor/a, indicant, a més, el grup polític
municipal al qual s’integra.
5.5 L'absència d'un o diversos regidors/es, un cop iniciada la deliberació d'un assumpte,
equival, a efectes de la votació corresponent, a l'abstenció.
6. Intervencions dels regidors/es i incidències de la sessió:
6.1 La relació succinta de les opinions emeses i sintetitzades dels membres de la Corporació
que haguessin intervingut en les deliberacions dels assumptes de la sessió plenària, i les
incidències d'aquestes, seran transcrites en un Annex d’intervencions, que formarà part
diferenciada de l’acta de la sessió plenària.
6.2 Els conceptes exposats pels regidors/es en les seves intervencions únicament podran
modificar-se quan la síntesi redactada per la Secretaria de l’Ajuntament contingui conceptes
contraris als expressats o quan havent-se sol·licitat pel regidor/a que hagués intervingut la seva
constància literal en l’acta d’alguna frase, no fos transcrita en aquests termes. Les correccions
autoritzades pel Ple seran practicades directament en l’acta definitiva de la sessió anterior, i en
quedarà constància en l’Annex d’intervencions de l’actual.
6.3 Les incidències que es produeixin durant la celebració de la sessió es faran constar a l’acta
de la sessió plenària.

En tot allò no previst en aquestes normes serà d’aplicació allò previst a la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, el 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 el Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
Acords:
– Sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 4 de juliol de 2019 (BOP de Lleida
número 131, de data 9 de juliol de 2019).

Comissió Informativa del Ple
I. L’Ajuntament de Balaguer tindrà una comissió informativa de caràcter permanent:
COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE
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7. Normativa supletòria:

– Competències: correspon a aquesta comissió dictaminar els assumptes que hagin de ser
sotmesos a la decisió del Ple i, si s’escau, de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb
competències delegades pel Ple. Els dictàmens de la comissió informativa tenen caràcter
preceptiu i no vinculant.
– Composició: aquesta comissió estarà integrada per 13 regidors/es –i els seus corresponents
suplents– d’acord amb la composició següent:



Presidència: Alcalde: Jordi Ignasi Vidal Giné



Vocals:
– En representació del grup municipal d’ER-AM: 6 regidors/es:
Ester Guarnè Tanyà
Kevin Bruque Domínguez
Gemma Vilarasau Cinca
Gerard Torres Viola
Mari Pau Ortiga Becerra
Arnau Torrente Capdevila
Suplents: Francesc Xavier Castellà Collado i Laura Corsà Forcat
– En representació del grup municipal de JPB: 2 regidors/es:
Laia Vilardell Garcia
Guifré Ricart Real
Suplents: Mireya Planes Camprodon
– En representació del grup municipal GS: 2 regidors/es:

Suplents: Lorena González Dios
– En representació del grup municipal de la CUP: 1 regidor/a:
Josep Maria Colea Garcia
– En representació del grup municipal de BAS: 1 regidor/a
Joan Pla Cubedo
 Secretaria: el secretari/a de l’Ajuntament
Per Decret d’Alcaldia es realitzarà l’adscripció dels diferents regidors/es –i els seus
corresponents suplents– a aquesta comissió, a proposta del portaveu de cada grup municipal
formulada per escrit en el termini de tres dies hàbils de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord.
El President de la comissió podrà requerir la presència, en les seves sessions, de personal o
membres de la Corporació a efectes informatius. En tot cas, es requereix la presència ordinària
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Carlos García Gómez
Juan Antonio Nieto Riquelme

a les sessions d’aquesta comissió de l’interventor/a de l’Ajuntament.
– Lloc de les sessions: aquesta comissió celebrarà sessions a la Sala de Comissions de
l’Ajuntament de Balaguer.
– Periodicitat de les sessions: aquesta comissió celebrarà sessions ordinàries mensuals –
excepció feta del mes d’agost–. Les sessions ordinàries seran el cinquè dia hàbil i no vigília de
festa anterior a la sessió ordinària mensual del Ple, a les 20:00 hores. Excepcionalment, i per
raons justificades, el President de la comissió podrà modificar el dia i l’hora de celebració de les
sessions ordinàries. Aquesta comissió podrà, no obstant això, tenir sessions extraordinàries
quan llur President ho decideix o quan ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de
membres de la comissió.
– Règim de funcionament: el règim de funcionament de la comissió informativa permanent és el
previst a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el 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 el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Acords:
– Sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 4 de juliol de 2019 (BOP de Lleida
número 131, de data 9 de juliol de 2019).
– Decret d’Alcaldia número 2019-0761, de data 9 de juliol de 2019.

Comissió Especial de Comptes

– Competències: correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe
dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del
pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i
auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió. Els
dictàmens de la comissió tenen caràcter preceptiu i no vinculant.
– Composició: aquesta comissió estarà integrada per 6 regidors/es –i els seus corresponents
suplents– d’acord amb la composició i el règim de vot ponderat següents:
 Presidència: Alcalde: Jordi Ignasi Vidal Giné
 Vocals:
– En representació del grup municipal d’ER-AM: 1 regidor/a, representant un vot
ponderat de 9 regidors/es:
Kevin Bruque Domínguez

Pàgina 8 de 22

Codi Validació: 69QTH9HA5CRE7RZNXQ6J3KKA3 | Verificació: http://balaguer.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 22

I. L’Ajuntament de Balaguer tindrà una Comissió Especial de Comptes:

Suplents: Ester Guarnè Tanyà, Gemma Vilarasau Cinca, Gerard Torres Viola, Mari Pau
Ortiga Becerra, Arnau Torrente Capdevila, Francesc Xavier Castellà Collado i Laura
Corsà Forcat.
– En representació del grup municipal de JPB: 1 regidor/a, representant un vot
ponderat de 3 regidors/es:
Guifré Ricart Real
Suplents: Laia Vilardell Garcia i Mireya Planes Camprodon
– En representació del grup municipal GS: 1 regidor/a, representant un vot ponderat de
3 regidors/es:
Carlos García Gómez
Suplents: Juan Antonio Nieto Riquelme i Lorena González Dios
– En representació del grup municipal de la CUP: 1 regidor/a, representant un vot
ponderat d’1 regidor/a:
Josep Maria Colea Garcia
– En representació del grup municipal de BAS: 1 regidor/a, representant un vot
ponderat d’1 regidor/a:
Joan Pla Cubedo
 Secretaria: el secretari/a de l’Ajuntament

El President de la comissió podrà requerir la presència, en les seves sessions, de personal o
membres de la Corporació a efectes informatius. En tot cas, es requereix la presència ordinària
a les sessions d’aquesta comissió de l’interventor/a de l’Ajuntament.
– Lloc de les sessions: aquesta comissió celebrarà sessions a la Sala de Comissions de
l’Ajuntament de Balaguer.
– Periodicitat de les sessions: aquesta comissió celebrarà una sessió ordinària anual,
necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la
corporació, juntament amb els justificants i antecedents, i emetre'n informe. Aquesta comissió
podrà, no obstant això, tenir sessions extraordinàries quan llur President ho decideix o quan ho
demani la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la comissió. En tot cas, els
comptes generals i la documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de
la comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies hàbils abans de
la primera de les reunions.
– Règim de funcionament: el règim de funcionament de la Comissió Especial de Comptes és el
previst a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
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Per Decret d’Alcaldia es realitzarà l’adscripció dels diferents regidors/es –i els seus
corresponents suplents– a aquesta comissió, a proposta del portaveu de cada grup municipal
formulada per escrit en el termini de tres dies hàbils de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord.

Catalunya, i el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Acords:
– Sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 4 de juliol de 2019 (BOP de Lleida
número 131, de data 9 de juliol de 2019).
– Decret d’Alcaldia número 2019-0761, de data 9 de juliol de 2019.

Junta de Govern Local
I. L’Ajuntament de Balaguer tindrà una Junta de Govern Local:
– Competències: correspon a la Junta de Govern Local: a) l'assistència a l'Alcalde en l'exercici
de les seves atribucions; i b) les atribucions que el Ple, l'Alcalde o un altre òrgan municipal li
deleguin i les que li atribueixen les lleis.
– Composició: la Junta de Govern Local estarà integrada per 6 regidors/es d’acord amb la
composició següent:
 Presidència: Alcalde: Jordi Ignasi Vidal Giné
 1a Tinent d’Alcalde: Ester Guarné Tanyà

 3r Tinent d’Alcalde: Gerard Torres Viola
 4t Tinent d’Alcalde: Kevin Bruque Domínguez
 5è Tinent d’Alcalde: Arnau Torrente Capdevila
 Secretaria: el secretari/a de l’Ajuntament
El President de la Junta de Govern Local podrà requerir la presència, en les seves sessions, de
personal o membres de la Corporació a efectes informatius. En tot cas, es requereix la
presència ordinària a les sessions de la Junta de Govern Local de l’interventor/a de
l’Ajuntament.
– Lloc de les sessions: la Junta de Govern Local celebrarà sessions al Despatx de l’Alcaldia de
l’Ajuntament de Balaguer.
– Periodicitat de les sessions: la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària cada quinze
dies com a mínim –excepció feta del mes d’agost–. Correspon a l'Alcalde fixar, mitjançant
decret, el dia i hora en què hagi de celebrar sessió ordinària. Les sessions extraordinàries i les
Pàgina 10 de 22

Codi Validació: 69QTH9HA5CRE7RZNXQ6J3KKA3 | Verificació: http://balaguer.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 22

 2a Tinent d’Alcalde: Gemma Vilarasau Cinca

urgents tindran lloc quan, amb tal caràcter, siguin convocades per l'Alcalde. L'Alcalde podrà en
qualsevol moment reunir la Junta de Govern Local quan consideri necessari conèixer el seu
parer o demanar la seva assistència amb anterioritat a dictar resolucions en exercici de les
atribucions que li corresponguin.
– De conformitat amb la Sentència del Tribunal Constitucional número 161/2013, de 26 de
setembre de 2013 (BOE número 254, de data 23 d’octubre de 2013), quan la Junta de Govern
Local resolgui per delegació del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, observarà el règim de
formalitats, tramitacions i publicitat propi del Ple.
– Règim de funcionament: el règim de funcionament de la Junta de Govern Local és el previst a
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el 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
el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Acords:
– Sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 4 de juliol de 2019 (BOP de Lleida
número 131, de data 9 de juliol de 2019).
– Decret d’Alcaldia número 2019-0723, de data 27 de juny de 2019 (BOP de Lleida número 126, de data 2 de juliol de
2019).

Regidories

1. Alcaldia: Il·lm. Sr. Jordi Ignasi Vidal Giné
2. Regidoria de Promoció econòmica i Ocupació: Ester Guarné Tanyà.
3. Regidoria de Governació, Afers socials i Participació: Kevin Bruque Domínguez
4. Regidoria d’Esports, Joventut i Infància: Gemma Vilarasau Cinca
5. Regidoria d’Urbanisme, Seguretat i Obres i serveis: Gerard Torres Viola
6. Regidoria d’Educació, Igualtat i Nova ciutadania: Laura Corsà Forcat
7. Regidoria de Cultura i Comunicació: Arnau Torrente Capdevila
8. Regidoria de Turisme, Fires i Festes: Mari Pau Ortiga Becerra
9. Regidoria de Medi, Sostenibilitat i Salut: Francesc Xavier Castellà Collado
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I. L’Ajuntament de Balaguer s’organitza en nou (9) àmbits de funcionament i gestió, que es
corresponen amb les següents regidories d’actuació municipal:

– Per Decret d’Alcaldia es nomenarà els titulars de les diferents regidories. També, per Decret
d’Alcaldia es podran modificar aquests nomenaments.
– Els titulars de les diferents regidories gestionaran els assumptes que ratione materiae estiguin
dins dels seus àmbits competencials, proposant a l’Alcaldia, la Junta de Govern Local o el Ple
de l’Ajuntament, les propostes d’acord que considerin adients. En aquest sentit, l’Alcaldia
delega la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents a cadascuna de les regidories,
però en cap cas delega l’atribució de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers.
– Els conflictes d’atribucions que es produeixin entre els titulars de les diferents regidories
seran resolts per l’Alcaldia de l’Ajuntament ex article 50.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
– Com a conseqüència d’aquesta nova organització domèstica de l’Ajuntament de Balaguer, es
modifica el règim de l’autorització de despeses i signatura de documents comptables, que
s’adaptarà als àmbits competencials per matèries de les noves regidories, amb efectes des de
l’endemà de l’aprovació d’aquest acord.
Acords:
– Sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 4 de juliol de 2019 (BOP de Lleida
número 131, de data 9 de juliol de 2019).
– Decret d’Alcaldia número 2019-0752, de data 5 de juliol de 2019 (BOP de Lleida número 133, de data 11 de juliol de
2019).

I. Els càrrecs que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva i seran donats d’alta al Règim general de la Seguretat Social:
 Alcaldia / Paer en Cap
Jordi Ignasi Vidal Giné (100%)
Data d’eficàcia: 26 de juliol de 2019
 Primera Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Promoció econòmica i Ocupació
Ester Guarné Tanyà (100%)
Data d’eficàcia: 26 de juliol de 2019
 Tercera Tinença d’Alcaldia i Regidoria d’Urbanisme, Seguretat i Obres i serveis
Gerard Torres Viola (100 %)
Data d’eficàcia: 26 de juliol de 2019
 Regidoria de Turisme, Fires i Festes
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Règim de dedicacions, retribucions,
assistències
i
indemnitzacions
dels
membres de la Corporació

Mari Pau Ortiga Becerra (100%)
Data d’eficàcia: 26 de juliol de 2019
El règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec corresponent necessària per a la percepció
de les retribucions per dedicació exclusiva serà de 40 hores setmanals, en horari flexible.
La percepció d’aquestes retribucions, quan es tracti de regidors o regidores en règim de
dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als
pressupostos de les Administracions públiques i dels ens, organismes i empreses d’elles
dependents, i també serà incompatible amb les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat
quart i amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos per la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques.
Motivació: de conformitat amb l’article 75 ter, apartat f), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’Ajuntament de Balaguer pot disposar de 7 membres
de la Corporació en règim de dedicació exclusiva. La dedicació exclusiva dels càrrecs
esmentats es motiva en els següents termes: a) l’Alcaldia, pel règim d’atribucions previst als
articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local; i b) la resta de regidors, per les seves responsabilitats de govern.
II. Els càrrecs que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació
parcial i seran donats d’alta al Règim general de la Seguretat Social:
 Quarta Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Governació, Afers socials i Participació, amb
una dedicació parcial del 60,00 per 100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici
del càrrec de 24 hores setmanals, en horari flexible.
Kevin Bruque Domínguez (60%)
Data d’eficàcia: 26 de juliol de 2019

 Regidoria de Medi, Sostenibilitat i Salut, amb una dedicació parcial del 50,00 per
100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de 20 hores setmanals,
en horari flexible.
Francesc Xavier Castellà Collado (50%)
Data d’eficàcia: 26 de juliol de 2019
Els membres de la Corporació que siguin personal de les Administracions públiques i dels ens,
organismes i empreses que en depenen només podran percebre retribucions per la seva
dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva jornada en els seus respectius centres de
treball, en els termes assenyalats a l'article 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sense
perjudici del que disposa l'apartat sisè de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local. La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb les
indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat quart.
Motivació: de conformitat amb l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, l’Ajuntament de Balaguer pot disposar de membres que desenvolupin els
seus càrrecs en règim de dedicació parcial per realitzar funcions de presidència,
vicepresidència, disposar de delegacions o desenvolupar responsabilitats que així ho
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 Cinquena Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Cultura i Comunicació, amb una dedicació
parcial del 60,00 per 100,00, i un règim de dedicació mínima a l’exercici del càrrec de
24 hores setmanals, en horari flexible.
Arnau Torrente Capdevila (60%)
Data d’eficàcia: 26 de juliol de 2019

requereixin. En aquest sentit, tots els regidors amb responsabilitats de govern disposen de la
delegació de l’Alcaldia prevista a l’article 43.5 b) del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, és a dir, la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents a cadascuna de
les regidories, proposant a l’Alcaldia, la Junta de Govern Local o el Ple de l’Ajuntament, les
propostes d’acord que considerin adients. A més, la suma de la totalitat de les dedicacions
exclusives i parcials no excedeix del màxim de les 7 dedicacions exclusives que preveu l’article
75 ter, apartat f), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
III. Les retribucions anyals que a continuació es relacionen, les quals es percebran
prorratejades en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l'any i les dues
restants corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre.
El període de meritació de les pagues extraordinàries de juny i desembre serà el següent:

 Paga extraordinària de juny, de l'1 de desembre de l'any anterior al 31 de maig de l'any
en curs.
 Paga extraordinària de desembre, de l'1 de juny al 30 de novembre de l'any en curs.

Alcaldia / Paer en Cap
1a Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Promoció econòmica i Ocupació
3a Tinença d’Alcaldia i Regidoria d’Urbanisme, Seguretat i Obres i serveis
Regidoria de Turisme, Fires i Festes
Dedicacions parcials
4a Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Governació, Afers socials i Participació
5a Tinença d’Alcaldia i Regidoria de Cultura i Comunicació
Regidoria de Medi, Sostenibilitat i Salut

Retribució (€)
53.060,00
39.795,00
39.795,00
23.877,00
23.877,00
23.877,00
11.938,50

Aquestes quantitats estan expressades en euros bruts i es percebran en 14 pagues, deduint la
retenció corresponent de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF) i la Seguretat
Social a càrrec del treballador/a. Les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social, es
comptabilitzaran a part i seran a càrrec de l’Ajuntament.
Anualment, les quanties establertes en aquest apartat podran experimentar l’increment
retributiu previst a les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, de conformitat amb les
previsions d’aquestes lleis, i mitjançant, en tot cas, un acord exprés i específic del Ple de
l’Ajuntament de Balaguer.
De conformitat amb l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, els imports previstos fan referència al límit màxim total que poden percebre els
membres de la Corporació per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis
als que, si s'escau tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de
serveis especials.
Per tant, l’import resultant de dividir entre 14 mensualitats les quantitats fixades a l’apartat
tercer de l’acord plenari de 4 de juliol de 2019, s’ha de minorar en la nòmina del mes
corresponent en l’import d’altres complements salarials en espècie que existeixin. És a dir, el
“total meritat” (íntegre, brut i límit màxim) de cada nòmina ha de ser el resultat de dividir entre
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Càrrec
Dedicacions exclusives

14 l’import fixat a l’apartat tercer de l’acord plenari de 4 de juliol de 2019, de conformitat amb el
següent exemple:

Càrrec
Alcaldia / Paer en Cap

Retribució i límit màxim (€)
53.060,00

Mensualitat teòrica (€)
3.790,00

Salari base: 3.785,73 €
Altres conceptes salarials (assegurança vida) i no salarials (assegurança conveni): 4,27 €
TOTAL MERITAT: 3.790,00 €
D’aquesta manera el total meritat no superarà els límits fixats per l’article 75 bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’acord plenari de 4 de juliol de
2019.
IV. Establir a favor dels membres de la Corporació que no exerceixen els seus càrrecs en règim
de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions següent, amb efectes des de
l'endemà de l’aprovació d’aquest acord:
 Per assistència a les sessions del Ple: 180,00 euros.
 Per assistència a les sessions de la Comissió informativa de caràcter permanent: 60,00
euros.
 Per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 60,00 euros.

 Per assistència a les sessions de la Junta del Patronat Municipal d’escoles taller, cases
d’ofici, tallers d’ocupació i unitats de promoció i desenvolupament de Balaguer: 60,00
euros.
El nombre màxim d’assistències anuals que es poden percebre es fixa en un màxim de 15
sessions del Ple; 15 sessions de la Comissió informativa de caràcter permanent; 1 sessió de la
Comissió Especial de Comptes; 4 sessions del Consell General de l’IMPIC; i 4 sessions de la
Junta del Patronat Municipal d’Escoles-Taller.
L’assistència dels membres de la Corporació a aquests òrgans col·legiats s’acreditarà
mitjançant una certificació del Secretari/a de l’Ajuntament. La percepció d’aquestes quantitats
requerirà, en tot cas, prèvia acreditació de l’assistència a un mínim del 50,00 per 100,00 del
temps de la durada total de cadascuna de les sessions de que es tracti; en cas contrari, no es
meritarà el dret a la seva percepció.
No s’ordenarà el pagament d’assistències a reunions preparatòries dels òrgans col·legiats.
No s’ordenarà el pagament d’assistències a sessions d’òrgans col·legiats a membres que no en
formin part, ni a persones que duguin a terme les funcions de secretaria.
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 Per assistència a les sessions del Consell General de l’Institut Municipal Progrés i
Cultura (IMPIC): 60,00 euros.

Aquestes indemnitzacions per assistències a sessions d’òrgans col·legiats estaran sotmeses a
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i al seu sistema de retencions a
compte com a rendiments del treball.
La modificació d’aquests imports per assistències a sessions d’òrgans col·legiats requereix un
acord exprés i específic del Ple de l’Ajuntament de Balaguer.
Data d’eficàcia: 5 de juliol de 2019.
V. Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses
efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia la seva acreditació documental, segons
les normes d'aplicació general en les Administracions públiques (Reial decret 462/2002, de 24
de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei), de conformitat amb allò previst a les bases
d’execució del pressupost municipal i amb efectes des de l'endemà de l’aprovació d’aquest
acord.
A aquests efectes, s’estableixen els següents criteris generals:
 Els membres de la Corporació s’assimilaran al Grup 2 (funcionaris de l’Administració de
l’Estat de cossos o escales classificats en el grup A) de l’Annex I del Reial decret
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
 Les dietes dels membres de la Corporació seran les previstes en els Annexos II i III del
Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

 Seran d’aplicació la resta de criteris prevists al Reial decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó del servei, a l’Ordre EHA/3770/2005, d’1 de desembre, i
a l’Ordre EHA/3771/2005, de 2 de desembre, o normativa que les substitueixi.
No és suficient la presentació d’una relació de desplaçaments i unes factures, tiquets o rebuts
si no s’acredita que aquestes despeses han estat realitzades en l’exercici del càrrec. Les
factures aportades com a justificants documentals de les despeses han de complir la normativa
de facturació (Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació).
Data d’eficàcia: 5 de juliol de 2019.
VI. Establir a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una dotació econòmica de la
quantia següent, amb efectes des de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord:

 300,00 euros mensuals per cada Grup Polític Municipal.
 20,00 euros mensuals per cada regidor adscrit a cada Grup Polític Municipal.
Data d’eficàcia: 5 de juliol de 2019.
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 La indemnització a percebre com a despesa de viatge per l'ús de vehicle particular en
comissió de servei, prevista a l'article 18.1 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó del servei, serà de 0,19 euros per quilòmetre recorregut
per l'ús d'automòbils i de 0,078 euros pel de motocicletes, de conformitat amb l’Ordre
EHA/3770/2005, d’1 de desembre, pel qual es revisa l'import de la indemnització per ús
de vehicle particular establerta en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre
indemnitzacions per raó del servei.

Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius
fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d’una comptabilitat específica que els Grups Polítics
Municipals posaran a disposició del Ple de la Corporació quan aquest ho sol·liciti, en els termes
previstos en la legislació vigent i en el bases d’execució del pressupost municipal.
Els actes i negocis jurídics realitzats pels grups polítics municipals no seran imputats a
l’Ajuntament, el qual no assumirà cap tipus de responsabilitat per les actuacions dels grups
polítics municipals en disposar de les dotacions a què tinguin dret.
Els regidors que durant el mandat abandonin el grup format per la candidatura per la qual es
van presentar a les eleccions locals queden com a regidors no adscrits a cap grup polític
municipal. Aquests regidors, de conformitat amb el que estableix l’article 50.7 de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, no percebran cap assignació com a grup, sens
perjudici dels drets econòmics que els puguin correspondre com a regidors.
Acords:
– Sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 4 de juliol de 2019 (BOP de Lleida
número 131, de data 9 de juliol de 2019).
– Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 25 de juliol de 2019.
– Decret d’Alcaldia número 2019-0820, de data 26 de juliol de 2019.

Representants de la Corporació

– Llar d’infants municipal Patufet: Arnau Torrente Capdevila
– Llar d’infants municipal Els Putxinel·lis: Kevin Bruque Domínguez
– Escola Àngel Guimerà: Josep Maria Colea Garcia
– Escola Gaspar de Portolà: Laia Vilardell Garcia
– Escola La Noguera: Xavier Castellà Collado
– Escola Mont-roig: Ester Guarné Tanyà
– Institut Ciutat de Balaguer: Mari Pau Ortiga Becerra
– Institut Almatà: Guifré Ricart Real
– Escola Municipal de Música de Balaguer: Gerard Torres Viola
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I. Nomenament dels representants de la Corporació en els següents consells escolars o òrgans
equivalents:

– Centre de Formació d’Adults de Balaguer: Juan Nieto Riquelme
– Centre d’Educació Especial l’Estel: Lorena González Dios
Data d’eficàcia: 5 de juliol de 2019.
– Taller l’Estel: Lorena González Dios
Data d’eficàcia: 26 de juliol de 2019.
Acords:
– Sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 4 de juliol de 2019 (BOP de Lleida
número 131, de data 9 de juliol de 2019).
– Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 25 de juliol de 2019.

II. Nomenament dels representants de la Corporació en la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament
de Balaguer:
– Presidència: Regidoria de Promoció econòmica i Ocupació: Ester Guarné Tanyà
Suplència: Regidoria d’Educació, Igualtat i Nova ciutadania: Laura Corsà Forcat
– Vocals:
Proposats per la representació dels empleats públics:





Mª Àngels Solà Brich (suplència: Mª Carmen Gutiérrez Burgos)
Antonio Menchón Carrasco (suplència: Eva Balart Cucó)
Eduard Buchaca Lara (suplència: Amàlia Lara Nieto)

Proposats per l’Ajuntament de Balaguer:




Víctor José Peguera Farrero (suplència: Jordi Baiges Costa)
Inmaculada Rébula Giménez (suplència: Montse Alòs Porta)
Iolanda Mor Morlans (suplència: Antonio Ropero Vilaró), qui exercirà la Secretaria
de la comissió.

Data d’eficàcia: 5 de juliol de 2019.
Acords:
– Sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 4 de juliol de 2019 (BOP de Lleida
número 131, de data 9 de juliol de 2019).

Institut Municipal Progrés i Cultura (IMPIC)
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I. President de l’Organisme autònom Institut Municipal de Progrés i Cultura (IMPIC), de
l’Ajuntament de Balaguer:
Jordi Ignasi Vidal Giné
II. Vicepresidents de l’Organisme autònom Institut Municipal de Progrés i Cultura (IMPIC), de
l’Ajuntament de Balaguer:
Vicepresident primer: Ester Guarné Tanyà
Vicepresident segon: Arnau Torrente Capdevila
Vicepresident tercer: Mari Pau Ortiga Becerra
Vicepresident executiu: No n’hi ha.
III. Consell General de l’Organisme autònom Institut Municipal de Progrés i Cultura (IMPIC), de
l’Ajuntament de Balaguer:
 Presidència: Jordi Ignasi Vidal Giné





Vicepresident primer: Ester Guarné Tanyà
Vicepresident segon: Arnau Torrente Capdevila
Vicepresident tercer: Mari Pau Ortiga Becerra







En representació del grup municipal d’ER-AM: Gemma Vilarasau Cinca
En representació del grup municipal de JPB: Mireya Planes Camprodon
En representació del grup municipal GS: Lorena González Dios
En representació del grup municipal de la CUP: Josep Maria Colea Garcia
En representació del grup municipal de BAS: Joan Pla Cubedo






Representant civil*: Maria Monseny Triquell
Representant civil*: Miquel Aige Dones
Representant civil*: Maria Àngels Missé Ferran
Representant civil*: Carles Mateu Molins
* Quatre representants dels diferents àmbits del món cultural, docent, juvenil i
associatiu de la ciutat.

 Secretaria: el secretari/a de l’Ajuntament, o persona delegada.
IV. Consell Director de l’Organisme autònom Institut Municipal de Progrés i Cultura (IMPIC), de
l’Ajuntament de Balaguer:







Vicepresident primer: Ester Guarné Tanyà
Vicepresident segon: Arnau Torrente Capdevila
Vicepresident tercer: Mari Pau Ortiga Becerra
Gerent: No n’hi ha.
Director tècnic: _Pendent de nomenament_
Directors o responsables de les diferents àrees, seccions o serveis integrats a
l’IMPIC:
 Núria Arbós Palau, àrea de Biblioteca.
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 Vocals:
















Carme Alòs Trepat, àrea de Museus.
Rosa Maria Masip Serrano, àrea d’Escola de música.
Josep Oriol Rosell Viola, àrea d’Informàtica.
Antonieta Martínez Montoliu, àrea de Turisme.
Jaume Roca Antillach, àrea del Centre d’Empreses Innovadores (CEI).
Imma Montoliu Daroca, àrea d’Educació.
Albert Bonet Carreras, àrea de l’Escola de dansa.
Pep Angerri Auberni, àrea de Cultura.
Joan Bové Cortiella, àrea de Comunicació.
Francesc Almira Pujol, àrea de Joventut.
Sònia Arimany Arimany, àrea de Ràdio.
Yolanda Torres Madrid, àrea de Llar d’infants (Patufet).
Gemma Esteve Bernat, àrea de Llar d’infants (Els Putxinel·lis).

Secretaria: el secretari/a de l’Ajuntament, o persona delegada.

V. Director tècnic de l’Organisme autònom Institut Municipal de Progrés i Cultura (IMPIC), de
l’Ajuntament de Balaguer:
_Pendent de nomenament_
VI. Gerent de l’Organisme autònom Institut Municipal de Progrés i Cultura (IMPIC), de
l’Ajuntament de Balaguer:
No n’hi ha.
Acords:
– Sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 4 de juliol de 2019 (BOP de Lleida
número 131, de data 9 de juliol de 2019).

Patronat municipal d’escoles taller, cases
d’ofici, tallers d’ocupació i unitats de
promoció i desenvolupament de Balaguer
I. President de l’Organisme autònom Patronat municipal d’escoles taller, cases d’ofici, tallers
d’ocupació i unitats de promoció i desenvolupament de Balaguer, de l’Ajuntament de Balaguer:
Jordi Ignasi Vidal Giné
II. Junta del Patronat de l’Organisme autònom Patronat municipal d’escoles taller, cases d’ofici,
tallers d’ocupació i unitats de promoció i desenvolupament de Balaguer, de l’Ajuntament de
Balaguer:
 Presidència: Jordi Ignasi Vidal Giné
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– Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 25 de juliol de 2019.

 Vocals:








En representació del grup municipal d’ER-AM: Ester Guarné Tanyà
En representació del grup municipal d’ER-AM: Laura Corsà Forcat
En representació del grup municipal de JPB: Laia Vilardell Garcia
En representació del grup municipal GS: Lorena González Dios
En representació del grup municipal de la CUP: Josep Maria Colea Garcia
En representació del grup municipal de BAS: Joan Pla Cubedo
Representant del Consell Escolar Local: _Pendent de nomenament_

Vicepresident escollit entre els vocals: _Pendent de nomenament_
 Secretaria: el secretari/a de l’Ajuntament, o persona delegada.
III. Director de l’Organisme autònom Patronat municipal d’escoles taller, cases d’ofici, tallers
d’ocupació i unitats de promoció i desenvolupament de Balaguer, de l’Ajuntament de Balaguer:
_Pendent de nomenament_
Acords:
– Sessió extraordinària d’organització del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 4 de juliol de 2019 (BOP de Lleida
número 131, de data 9 de juliol de 2019).
– Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Balaguer, del dia 25 de juliol de 2019.

– No n’hi ha.

Consellers/es comarcals
I. Consellers/res al Consell Comarcal de la Noguera:
– Ester Guarnè Tanyà (ER-AM)
– Guifré Ricart Real (JUNTS PER CATALUNYA)
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Personal eventual
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Diputats/des provincials

– No n’hi ha.

