
 

1 
 

AJUNTAMENT DE QUART 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Núm. Exp. :            SE-27/2019 
Núm. Sessió : 11/2019 
Caràcter:            Extraordinària 
Data:             31 de juliol de 2019. 

 
 
A Quart, el 31 de juliol de 2019, quan són les dinou hores i dos minuts, en 
primera convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota 
la presidència del Sr. Alcalde Carles Gutiérrez Medina,  l’Ajuntament en Ple a 
l’objecte de celebrar la sessió EXTRAORDINÀRIA conforme a l’ordre del dia 
notificat a aquest efecte. Actua de Secretari el Sr. Carles Velasco Perarnau, 
titular de la Corporació. 
 
Hi assisteixen: 
Sr. Carles Gutiérrez Medina              QA 
Sr. Miquel Cortés Cardenal       QA 
Sra. Sílvia Ballesteros Olmedo          QA 
Sr. Samuel Lado Franco                    QA 
Sra. Vanesa Edith Larramendy          QA 
Sr. Narcís Mas Martí                 PSC 
Sra. Gemma Borgoñoz Montjé          PSC   
Sr. Jordi Batlle Egea                          No Ads.   
Sr. Arnau Benac González                 ERC 
Sr. Carles Serra Coll                          CUP 
 
 
Han justificat la seva absència:  
Sra. Aïna Subiña Casals                    ERC 
 
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel 
secretari l’existència de quòrum d’un terç amb un mínim de tres membres 
corporatius requerit perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els 
assumptes inclosos a l’ordre del dia:  

ORDRE DEL DIA 
 

1. Determinació personal eventual de confiança o assessorament 
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1.- DETERMINACIÓ PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA O 
ASSESSORAMENT 
 
Antecedents de fet. 
1. Correspon al Ple de la Corporació establir l’organització i el funcionament 

dels òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres, 
acordar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual de la 
Corporació. 

2. En data 22 de juliol de 2019 el Secretari de la Corporació he emès informe 
jurídic que consta a l’expedient. 

 
Fonaments de dret.  

• Art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions 
locals (ROF). 

• Arts. 104 i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local (LBRL). 

• Art. 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic. 

 
 
En relació al nombre, característiques i retribucions del personal eventual de 
les Corporacions Locals és aplicable allò establert en l’article 104 i 104 bis de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció 
donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, parcialment modificada per la Llei 
14/2000, de 29 de desembre; així com en els articles 304 i 305 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 

El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, en el seu art. 12 reitera que com a 
personal eventual cal entendre aquell que, en virtut de nomenament i amb 
caràcter no permanent, realitza funcions expressament qualificades com de 
confiança o assessorament especial, és nomenat i cessat lliurement i el seu 
cessament té lloc, en tot cas, quan es produeix el de l’autoritat a qui presta 
funcions de confiança o assessorament. 
 
D’altra banda, la determinació del nombre, característiques i retribucions del 
personal eventual han de ser determinats pel Ple de la Corporació en començar 
el mandat i només es podrà modificar amb motiu de l’aprovació dels 
pressupostos anuals. 
 

Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent: 
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ACORD 
 

Primer.- DETERMINAR que el nombre, característiques i retribucions del 
personal eventual d’aquesta Corporació seran els següents: 
 

• “Assessor en comunicació”, dedicació parcial de 20 hores setmanals, 
retribució bruta anual de  7.500,00 €, dividida en 12 pagues mensuals. 
Les funcions a desenvolupar seran les d’assessorament en la 
comunicació externa (ràdio, premsa, etc.), de la Corporació municipal. 

• “Auxiliar de ràdio”, dedicació parcial de 15 hores setmanals, retribució 
bruta anual de 6.400,00 €, dividida en 12 pagues mensuals. Les funcions 
a desenvolupar seran les de funcionament de la ràdio municipal. 

 

Segon.- ESTABLIR que les despeses derivades del present acord aniran a 
càrrec de les partides corresponents del pressupost general vigent, sens 
perjudici de què per la Intervenció municipal es procedeixi, si escau, a la 
tramitació dels expedients de modificació de crèdit necessaris per a 
l’executivitat de l’acord. 

Quart.- PUBLICAR íntegrament el present acord al BOP, al DOGC i al Tauler 
d'anuncis de la Corporació de conformitat amb allò establert a l’article 304.3 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
 
Abans de sotmetre la proposta a votació, el Sr. Alcalde exposa el perquè no es 
va aprovar aquest acord juntament amb l’aprovació del Cartipàs municipal. 
Fonamentalment per la negociació sobre les noves assignacions de tasques al 
personal de confiança, que detalla. Intervé seguidament el Sr. Serra per 
demanar quines son exactament les feines de l’assessor en comunicació. El Sr. 
Alcalde dona resposta i explica quines són les funcions d’aquest llocs de treball 
i el de la ràdio municipal, amb detall d’algunes tasques concretes de les que en 
són responsables, amb la finalitat de reactivar la ràdio municipal, dotar-la d’un 
major dinamisme i funcionalitat i tenir una comunicació fluïda i eficaç amb els 
veïns, amb els mitjans i amb les xarxes i noves tecnologies. Intervenen també 
el Sr. Batlle i el Sr. Lado per completar el que ha dit el Sr. Alcalde. Finalment 
intervé el Sr. Benac per avançar que el seu grup s’abstindrà, no perquè no 
estigui d’acord amb aquesta proposta sinó perquè encara estan esperant una 
reunió sol.licitada amb l’alcaldia per tractar diferents temes. El Sr. Alcalde 
s’excusa amb la major feina d’aquests dies per les diferents activitats i festes d’ 
estiu i es compromet a fer aquesta reunió el dilluns  dia 16 de setembre. El Sr. 
Benac  accepta. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta, amb vuit vots a 
favor (QA, PSC i No Ads) i dues abstencions ( ERC i CUP)  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sr. Alcalde-President aixeca la 
sessió quan són les dinou hores i vint minuts del vespre, de tot el que, com a 
Secretari de la Corporació, CERTIFICO. 
 
  
 
L’Alcalde-President,                       El Secretari-Interventor 
 
 
 
 
 
 
 
Carles Gutiérrez Medina                                             Carles Velasco Perarnau 


