Ref. 08.110711
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT DE LA BISBAL
D´EMPORDÀ
IDENTIFICACIÓ DE LA REUNIÓ
Núm. de la sessió:
Data:
Hora d’inici:
Hora d’acabament:
Lloc:

08/2011
11.07.2011
vuit del vespre
nou i deu del vespre
Sala de sessions de la Casa Consistorial

PRESIDEIX
Lluís Sais i Puigdemont
ASSISTENTS
Carme Vall i Clara
Àngel Planas i Sabater
Gemma Pascual Fabrellas
Victor Muriana Pedrosa
Josep M. Gou i Saló
Oscar Aparicio i Pedrosa
Marta Carol Geronès
Eva Bassó Puig
Jordi Gasull Pujol
Albert Pacheco Planas
Núria Anglada i Casamajor
Xavier Font Galí
Xavier Dilmé i Vert
Pere Teixidor Hernández
Andrés Cano Bonillo
No assisteix :
Carles Sanjosé Bosch
Secretari
Pere Serrano Martin
Interventora
Marta Dalmau Palom
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l´acta de la sessió constitutiva de la corporació del dia
11.06.2011
2.- Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
3.- Proposta d’aprovació de les retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes.
4.- Proposta de Constitució dels Grups Polítics municipals.
5.- Proposta de creació de comissions informatives permanents i de la seva composició i de
creació de la Comissió Especial de Comptes.
6.-Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organisme, en els quals
ha d’estar representat l’Ajuntament.

7.- Proposta d’aprovació del règim de sessions de la Junta de Govern Local.
8.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia en matèria de cartipàs municipal:
a. Delegacions genèriques i específiques en els regidors.
b. Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i de Tinents d’alcalde.
c. Delegacions de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L´ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL DEL DIA 11.06.2011
Havent-se distribuït entre els membres del plenari, s’aprova per unanimitat, una vegada rectificats i
esmenats errors materials o de fet advertits pels regidors que es suggereixen a la Secretaria per
escrit amb antelació suficient per a la seva valoració i incorporació en tractar-se de rectificacions
no substancials.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
1.2. Cal establir el règim de sessions del ple municipal, establint quan es faran sessions ordinàries
i assenyalant igualment el dia i hora de celebració.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 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.
El Ple municipal, per unanimitat, acorda:
Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, l’últim dimarts de cada
mes a les 20:00 hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner.
3.-RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS CÀRRECS ELECTES.
1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
1.2. Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta
corporació així com de la retribució que comporta.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, 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, en les condicions que
estableixi el ple de la corporació.
Vist l’informe d’intervenció núm. 43/2011.
El Ple municipal, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- En cas que per acord plenari es decideixi que la figura de l’alcalde de la corporació
passi a tenir dedicació exclusiva, aquesta dedicació quedarà fixada amb un sou de 45.000
euros/bruts anuals, d’acord amb les recomanacions establertes per als sous a càrrecs electes de
l’Associació Catalana de Municipis i Províncies. El present acord no tindrà repercussió en el
pressupost vigent a nivell de consignació, atès que el Sr. Lluís Sais Puigdemont renuncia a
aquesta dedicació exclusiva i atès que la dedicació no queda legalment establerta fins que el ple
no adopti l’acord corresponent.
SEGON.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
1.
2.
3.
4.

Ple: 200 euros/sessió.
Junta de Govern Local, 200 euros/ sessió.
Comissions Informatives, 40 euros/sessió.
Junta de portaveus, 40 euros/sessió.

Els plens extraordinaris urgents, juntes de govern extraordinàries urgents i Comissions
informatives extraordinàries urgents es retribuiran al 50 per cent.
TERCER.- Establir, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, una assignació econòmica de
caràcter mensual a favor dels grups polítics municipals que constarà de:
Component fix: 170 euros .
Component variable: 52 euros/regidor.
Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament
del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució
d’actius fixes de caràcter patrimonial.

QUART.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
4.- PROPOSTA D´ACORD CONSTITUCIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
Atès que l'article 50 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, determina que per al millor funcionament dels òrgans de
govern de la corporació el Ple pot acordar la creació de grups municipals.

Atesa la conveniència que els components de cada llista electoral que han obtingut representació
corporativa, es constitueixin en grup municipal i designin el portaveu i el portaveu adjunt, d'acord amb
el que disposen els articles 79 i 81 del Reglament orgànic municipal.
Vista la comunicació efectuada per cada formació política en relació a la constitució dels grups.
El Ple municipal, per unanimitat, acorda:
Per al millor funcionament de la corporació municipal, i més especialment per a desenvolupar
l'activitat en el ple municipal de la corporació, queden constituïts, d'acord amb la voluntat dels
regidors integrants en cadascuna de les llistes electorals que han obtingut representació corporativa
per a l'actual mandat, els següents grups municipals amb designació del portaveu corresponent
Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord municipal.
Portaveu : Carme Vall i Clara
Portaveu adjunt : Àngel Planas i Sabater
Grup municipal de la Coalició de Convergència i Unió (CIU)
Portaveu : Núria Anglada i Casamajor
Portaveu adjunt : Xavier Font i Galí
Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya(PSC)
Portaveu : Òscar Aparicio Pedrosa
Portaveu adjunt : Albert Pacheco Planas
Grup municipal d´Iniciativa Verds-Esquerra Unida (ICV-EUiA)
Portaveu : Pere Teixidor i Hernández
Grup municipal del Partit Popular de Catalunya (PPC)
Portaveu: Adres Cano Bonillo
5.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I LA SEVA
COMPOSICIÒ; CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
1.2.Correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les comissions
informatives d'estudi i dictamen d’assumptes.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; 60
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 124.2 i 134 i següents del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
El Ple municipal, per unanimitat, acorda:
PRIMER .- Crear les comissions informatives de caràcter permanent següents:
-

URBANISME; VIA PUBLICA I SERVEIS; MEDI AMBIENT; HABITATGE I SANITAT

-

CULTURA; EDUCACIÓ; ESPORTS; JOVENTUT; COOPERACIÓ

-

HISENDA I PATRIMONI; ADMINISTRACIÓ I REGIM INTERN; GENT GRAN; SERVEIS
SOCIALS I SEGURETAT CIUTADANA

-

PROMOCIÓ

I

DESENVOLUPAMENT

LOCAL;

NOVES

TECNOLOGIES;COMUNICACIÓ; PARTICIPACIÓ CIUTADANA;
SEGON.-. Les comissions Informatives
s´aplicarà el sistema de vot ponderat
•

President:

•

Vocals:

estaran

integrades

per les persones següents i

Sr. Lluís Sais i Puigdemont

- 2 representants del Grup Municipal d´ESQUERRA
- 3 representants del Grup Municipal de PSC
- 2 representants del Grup Municipal de CIU
- 1 representant del Grup municipal d´ICV-EUiA
- 1 representant del Grup municipal del PPC
•

Secretari/ària: El/La secretari/ària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui
delegui.

TERCER.- L'àmbit competencial de cada Comissió Informativa serà el següent:
URBANISME; VIA PUBLICA I SERVEIS; MEDI AMBIENT; HABITATGE I SANITAT
Urbanisme.1.- Planificació urbanística. Gestió i desenvolupament del Pla General d´Ordenació
2.- Coordinació de serveis tècnics. Direcció, control, seguiment i recepció de projecte d´obres
3.- Gestió, inspecció i disciplina urbanística
4.- Llicències urbanístiques
5.- Plans i obres d´infraestructures, equipaments i serveis
6.- Activitats classificades i llicències ambientals
H A B I T A T G E .1.- Promoció pública d´habitatges
2.- Foment de la rehabilitació de façanes i edificis de propietat privada

M E D I AM B I E N T
1.- Plans especials i zones protegides
2.- Control de la qualitat sonora del medi urbà
3.- Control i disciplina mediambiental: abocaments, residu i recollida selectiva
4.- Gestió deixalleria municipal
5.- La ciutat i l´entorn: boscos, zones verdes, jardins i el Daró
6.- Estació depuradora
7.- Protecció del patrimoni natural
8.- Desenvolupament Agenda 21 i seguiment i control del PALS
9.- Control d´aigües
10.- Manteniment del medi i camins rurals
11.- Animals domèstics i altres
12.- Espai d´interès natural. Vies verdes
13.- Pla de restauració del Daró
14.- Pla de mobilitat
VIA PÚBLICA I SERVEIS
1.- Brigades municipals. Manteniment d´obres, enllumenat públic, jardins, zones verdes i
infraestructures i equipaments. Neteja via pública
2.- Abastament d´aigua
3.- Serveis funeraris i cementiri
4.- Empreses concessionàries de serveis
5.- Contractació d´obres i serveis
6.- Circulació
7.- Aparcaments
8.- Ocupació de via pública
9.- Servei de taxis i transports públics
SANITAT
1.- Sanitat, higiene i salubritat.

2.- Pompes fúnebres, cementiri.
3.- Defensa dels consumidors i usuaris, mercat municipal.
4.- En general, qualsevol activitat adreçada a assolir millores en la salut pública.
CULTURA; EDUCACIÓ; ESPORTS; JOVENTUT; COOPERACIÓ
C U L T U R A .1.- Promoció i organització d´espectacles públics i festivals
2.- Arxiu. Terracotta Museu de ceràmica. Biblioteca. Castell-Palau. Teatre Mundial
3.- Suport a la recerca. Creació i formació en els àmbits de les arts, les ciències i la cultura. Gestió
dels recursos i equipaments culturals de la ciutat.
4.- Certàmens culturals i premis literaris. Edicions i publicacions culturals.
5.- Patrimoni històric, etnològic i artístic. Pla especial de protecció del patrimoni
6.- Relacions amb les entitats culturals
7.- Nomenclàtor carrers
8.- Festa Major. Festes de barris. Festes populars. Cavalcada de Reis
9.- Coordinació d´actes i festes en espais públics
10.- Consell consultiu de cultura
11.- Servei de Català
12.- Aula municipal d´adults
13.- Aula municipal d´arts
14.- Aula de música

15.- Escola de cobla comarcal Conrad Saló
E D U C A C I Ó .1.- Llar d´infants
2.- Edificis i construccions escolars
3.- Participació a tots els consells escolars de primària i secundària
4.- Consell escolar municipal
5.- Educació ambiental
6.- Pla educatiu d´entorn
E S P O R T S .1.- Relaciones amb els clubs i les entitats esportives
2.- Gestió de tots els espais públics relacionats amb l´esport: pavelló; camp de futbol; piscina
municipal;
3.- Promoció i foment de l´esport
4.- Gestió del pavelló polivalent
J O V E N T U T .1.- Foment de l´associacionisme : la participació del joves. Recursos per a l´oci i el temps lliure.
Suport a la formació socio-cultural i ocupacional. Informació i assessorament per a joves. Coordinació
de les competències municipals dirigides a la joventut.
2.- Planificació espai jove
3.- PIJ (Punt d´informació juvenil)
4.- Taula de drogues
5.- Consell municipal de joventut
6.- Pla local de joventut
C O O P E R A C I Ó .1.- Solidaritat i cooperació
2.- Agermanaments
HISENDA I PATRIMONI; ADMINISTRACIÓ I REGIM INTERN; GENT GRAN; SERVEIS
SOCIALS I SEGURETAT CIUTADANA
H I S E N D A I P AT R I M O N I .1.- Pressupost municipal
2.- Programació econòmica
3.- Servei del deute
4.- Recaptació i inspecció tributària
5.- Imposició i ordenació de tributs i preus públics
6.- Control de la despesa
7.- Patrimoni municipal
8.- Expedients de contractació
9.- Cadastre
10.- Oficina de compres i subministraments
11.- Empreses municipals

ADMINISTRACIÓ I RÉGIM INTERN.1.- Organització administrativa
2.- Personal
3.- Règim jurídic. Servei contenciós
4.- Serveis estatals: estadística
5.- Padró d´habitants i cens electoral
6.- Registre general
Gent gran.1.- Benestar de la tercera edat
2.- Residència geriàtrica. Consell assessor residència geriàtrica
3.- Pla de voluntariat de la tercera edat
S E R V E I S S O C I AL S .1.- Atenció individual, familiar i comunitària
2.- Benestar de la infància i l´adolescència
3.- Atenció a les persones amb discapacitats físiques i psíquiques
4.- Marginació social
5.- Prevenció de la delinqüència
6.- Consell municipal de serveis socials
7.- Pisos tutelats
8.- Programa de la dona
9.- Immigració
SEGURETAT CIUTADANA.
1.- Seguretat ciutadana i policia municipal
2.- Protecció civil i plans d´emergència
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL;
PARTICIPACIÓ CIUTADANA;

NOVES

TECNOLOGIES;COMUNICACIÓ;

P R O M O C I Ó I D E S E N V O L U P AM E N T L O C AL .1.- Oficina de turisme
2.- Coordinació d´accions dirigides a la promoció externa de la ciutat
3.- Organització i gestió de fires monogràfiques en el recinte firal
4.- Foment del comerç i la indústria
5.- Consell d´iniciatives econòmiques
6.- Mercat setmanal i fira 1r de maig
NOVES TECNOLOGIES.1.- Serveis informàtics
2.- Pàgina wweb
3.- Oficina virtual
C O M U N I C A C I Ó .1.- Butlletins municipals
2.- Ràdio Bisbal
3.- Relacions amb els mitjans de comunicació

4.- Imatge institucional
5.- Publicitat
6.- Consorci Televisió digital local pública del Baix Empordà
P AR T I C I P A C I Ó C I U T A D A N A .-

QUART.- Es crea la Comissió especial de comptes, amb les funcions assenyalades pels articles
58, 101 i 104.2 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, la composició de la qual serà coincident amb la composició
de la Comissió Informativa d'Hisenda.
CINQUÈ.- D'acord amb el que disposa l'article 75 del Reglament orgànic municipal i 100 del DL
2/2003, de 28 d´abril, les sessions ordinàries de les comissions informatives es convocaran amb
una periodicitat mensual en els dies i hores que s´indiquen .
URBANISME; VIA PUBLICA I SERVEIS; MEDI AMBIENT; HABITATGE I SANITAT :
El dimarts de la setmana abans de la sessió ordinària del Ple municial a les 20 h.
CULTURA; EDUCACIÓ; ESPORTS; JOVENTUT; COOPERACIÓ :. El dilluns de la setana abans
de la sessió ordinària del Ple municipal a les 20 h.
HISENDA I PATRIMONI; ADMINISTRACIÓ I REGIM INTERN; GENT GRAN; SERVEIS SOCIALS
I SEGURETAT CIUTADANA; El dijous de la semana abans de la sessió ordinària del Ple
municipal a les 20 h.
PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL; NOVES TECNOLOGIES;COMUNICACIÓ;
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: El dimecres de la setmana abans de la sessió ordinària del Ple
municipal a les 20 h.
6.-PROPOSTA D´ACORD NOMENAMENT REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT ALS
DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS.

Vista la necessitat de nomenar els representants de l'Ajuntament a diversos òrgans col·legiats en els
que hi ha d'estar representat, d'acord amb el que disposa l'article 38 del ROF, Real Decret
2568/1986.
El Ple municipal, per unanimitat, acorda:
Primer.- Nomenar els representants de la corporació en els termes que s'indiquen:
Patronat d'Esports
President :
Lluís Sais i Puigdemont
Regidor delegat i
vice-president: Victor Muriana Pedrosa
Vocals :
Xavier Font i Galí
Eva Bassó Puig
Pere Teixidor i Hernández
Andres Cano Bonillo

Patronat de la Llar d'Infants
President :
Lluís Sais i Puigdemont
Regidor delegat i
vice-president:
Víctor Muriana Pedrosa.
Patronat de Ràdio Bisbal
President :
Lluís Sais i Puigdemont
Regidor delegat i
vice-president:
Àngel Planas i Sabater
Vocals :
Josep M. Gou i Saló
Xavier Dilmé i Vert
Pere Teixidor i Hernández
Jordi Gasull Pujol
Andres Cano Bonillo
Patronat Escola de Cobla Comarcal Conrad Saló
President :
Lluís Sais i Puigdemont
Regidor delegat i
vice-president:
Àngel Planas i Sabater
Vocals :
Víctor Muriana i Padrosa
Patronat de Terracotta Museu
President :
Lluís Sais i Puigdemont
Regidor delegat i
vice-president:
Àngel Planas i Sabater
Vocals :
Carme Vall i Clara
Núria Anglada i Casamajor
Marta Carol Geronès
Pere Teixidor i Hernández
Andres Cano Bonillo
Representant al Consell Escolar Col·legi Joan de Margarit, Col·legi Mas Clarà, IESI la Bisbal I
Col·legi Cor de Maria
Representant: Víctor Muriana i Pedrosa.
Representants al Consell Escolar municipal
Representants:
Lluís Sais i Puigdemont
Víctor Muriana i Pedrosa
Núria Anglada i Casamajor
Eva Bassó i Puig
Pere Teixidor i Hernández
Andres Cano Bonillo
Representant a l'Agrupació de Defensa Forestal
Representant :
Gemma Pascual i Fabrellas
Representant al Consorci de Normalització Lingüística
Representant :
Àngel Planas i Sabater

Consorci Urbanístic de l´Aigüeta
Representant :
Lluís Sais i Puigdemont
Carme Vall i Clara
Carles Sanjosé i Bosch
Consell d´Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
Representant :
Gemma Pascual i Fabrellas
Consell d´Iniciatives Econòmiques
President:
Lluís Sais i Puigdemont
Vice-president 1er: Àngel Planas i Sabater
Vice-president 2n:
persona provinent dels sectors econ municipi
Vocals:
Carme Vall Clarà
Xavier Dilmé i Vert
Albert Pacheco Planas
Pere Teixidor i Hernández
Andres Cano Bonillo
CONSELL CONSULTIU DE CULTURA
President:
Lluís Sais I Puigdemont
Vocals:
Ángel Planas i Sabater
Núria Anglada i Casamajor
Marta Carol Geronés
Pere Teixidor i Hernández
Andres Cano Bonillo
C O N S O R C I D E L E S G A V AR R E S
Representant: Gemma Pascual i Fabrellas
Consorci de Comunicació Local
Representant Ángel Planas i Sabater
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Representant Víctor Muriana i Pedrosa
Consorci del Gover n Territorial de Sal ut del Baix Empordà
Representant :
Lluís Sais i Puigdemont
Suplent :
Gemma Pascual i Fabrellas
Consell Assessor i de Seguiment de la Residència Geriàtri ca Zoilo Feliu
President:
Lluís Sais Puigdemont
Vocal amb vot:
Carme Vall i Clara
Vocals sense vot :
Xavier Font i Galí
Oscar Aparicio Pedrosa.
Pere Teixidor i Hernández

Andres Cano Bonillo
Asociación Española de Ciudades de la Cerámica
Representant :
(Àngel Planas I Sabater
Comissió per a la delimitació del terme municipal
Representants
Lluís Sais i Puigdemont
Carme Vall i Clara
Àngel Planas i Sabater
Segon.- En aquells organismes a on no hi ha representació de tots els grups municipals del ple, hi
podrà assistir un representant de cada grup amb veu però sense vot.
7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA EN MATÈRIA DE CARTIPÀS
MUNICIPAL.
a. Delegacions genèriques i específiques en els regidors.

L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de 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 de Catalunya, estableixen la facultat de l'Alcalde de delegar les atribucions que la llei li atorga.
Aquestes delegacions, d'acord amb l'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals, i articles 64 i 65 del Reglament Orgànic Municipal, tenen un
doble tractament segons es refereixin a delegacions genèriques, per a l'impuls, direcció, gestió i
resolució de tots els assumptes que afectin a matèries encomanades de forma genèrica i
delegacions específiques, per a una matèria concreta.
Per altra banda, es atribució de l'Alcaldia, d'acord amb l'article 24.b del Reial Decret 781/1986, de 18
d'abril, l'organització dels serveis administratius de la corporació,
Per la qual cosa RESOLC :
1.- Conferir als regidors que es detallen les següents delegacions:
Carme Vall i Clara
Delegacions genèriques : Hisenda i Patrimoni; Administració i Règim Interior; Gent Gran i Serveis
Socials
Àngel Planas i Sabater
Delegacions genèriques : Cultura; Promoció i Desenvolupament Local; Comunicació i Noves
Tecnologies
Delegació específica : Pla de Barris
Gemma Pascual i Fabrellas
Delegacions genèriques : Medi Ambient; Habitatge; Sanitat; Participació Ciutadana
Victor Muriana i Pedrosa
Delegacions genèriques: Esports; Educació; Cooperació

Josep M. Gou i Saló
Delegacions genèriques : Joventut
Delegació específica : Festa Major
Aquestes delegacions comprenen les facultats de direcció interna; la gestió, l´ impuls i la
coordinació dels serveis i activitats, així com presentar propostes per a la seva resolució pel Ple o
la Junta de Govern local. La facultat de resoldre actes administratius que afectin a tercers serà
competència dels òrgans superiors.
2.- L'Alcaldia-Presidència es reserva :
Ciutadana

Urbanisme; Via Pública; Atenció Ciutadana;

Seguretat

3.- La totalitat de les delegacions compreses en aquest decret tindran efecte des de la data de la
seva expedició, prèvia acceptació per part dels interessats i sense perjudici de la seva publicació al
BOP, al tauler d'anuncis.
4.- Donar compte d´aquest Decret a la propera sessió plenària
b. Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i de Tinents d’alcalde i
aprovació del règim de sessions de la Junta de Govern Local.
1. ANTECEDENTS
Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 11 de juny de 2011 i
atès que la junta de govern es un òrgan de necessària existència en aquesta corporació en tant
que supera els 5000 habitants, i en virtut de la potestat d’autoorganització, ha de designar els
membres que han d’integrar la Junta de Govern Local i els tinents d’alcalde.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament, i
en atenció a garantir una continuïtat en les seves competències, aquesta Alcaldia a l’empara d’allò
que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 53.2 i 54 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 46.1 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.
Respecte de la composició de la Junta de Govern Local, ho regulen els articles 23.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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 i les
regidores següents:

Sra. Carme Vall i Clara
Sr. Àngel Planas i Sabater
Sra. Gemma Pascual i Fabrellas
Sr. Víctor Muriana i Pedrosa
Sr. Josep Gou i Saló
SEGON- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit
es relacionen, d’entre els membres de la Junta de Govern Local :
Sra. Carme Vall i Clara, primera tinent d’alcalde
Sr. Àngel Planas i Sabater, segon tinent d’alcalde
TERCER.- Establir l´horari i les dates de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, el 1r
i 3r dilluns de cada mes a les 19.30 h.
QUART.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.
CINQUÉ.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, sens
perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.
SISÈ.- Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats.
c. Delegacions de l’alcaldia en la Junta de Govern Local
1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
1.2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions a la Junta de Govern
Local.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de
l’exercici de les atribucions pròpies en la Junta de Govern Local i, en els municipis on aquesta no
fos constituïda, en els tinents d’alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin
efectuar. Tot això llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,

RESOLC:
PRIMER. Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions en
les matèries següents:
TITULAR
DE LA
COMPET
ÈNCIA

ÒRGAN EN
QUI ES
DELEGA

ATRIBUCIÓ DELEGADA

ART.

Disposar i aprovar despeses fins al límit
dels 15000 euros.

Aprovació del compte de recaptació.
Alcaldia

Alcaldia

Alcaldia

Alcaldia

Alcaldia

Junta de
Govern
Local
Sancionar les faltes de desobediència a la
Junta de
seva autoritat o per infracció de les
Govern Local ordenances municipals, exceptuant els
casos en què aquesta facultat estigui
atribuïda a altres òrgans (sempre que no
comportin separació del servei dels
funcionaris i acomiadament del personal
laboral).
Aprovar els instruments de planejament de
Junta de
desenvolupament del planejament general
Govern Local quan no estigui expressament atribuïda al
Ple la competència, així com la dels
instruments de gestió urbanística i dels
projectes d’urbanització.
Junta de
L’aprovació dels projectes d’obres i de
Govern Local serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en
el pressupost.
Les competències com a òrgan de
contractació respecte dels contractes
d'obres, de subministrament, de serveis, de
gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials, i els contractes
Junta de
Govern Local privats quan el seu import sigui superior als
15001 euros i 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 plurianual
quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys, sempre que l'import acumulat

21.1.f)
LRBRL

21.1 n)
LRBRL

21.1.j)
LRBRL

21.1.o)
LRBRL

DA 2a LCSP

de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici,
ni la quantia assenyalada.
Alcaldia

Junta de
L’adquisició de béns i drets quan el seu
Govern Local valor superi els 15000 euros i fins el 10 per
100 dels recursos ordinaris del pressupost
ni els 6.000.000 €, així com l’alienació del
patrimoni que no superi el percentatge ni la
quantia indicats en els supòsits següents:

DA 2a LCSP

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.

Alcaldia

Alcaldia
Alcaldia
Alcaldia
Alcaldia
Alcaldia
Alcaldia

Atorgar llicències, tret que les lleis
Junta de
sectorials ho atribueixin expressament al 21.1.q)
Govern Local Ple o a la Junta de Govern Local.
LRBRL

Junta de
Govern Local
Junta de
govern local
Junta de
Govern Local
Junta de
Govern Local
Junta de
Govern Local
Junta de
Govern Local

Ordenar la publicació i l’execució dels
acords municipals i fer-los complir.
21.1.r)
LRBRL
Admissions Residència Geriàtrica
21.1.r)
LRBRL
Canvis ordenament de trànsit
21.1.r)
LRBRL
Concessions administratives cementiri
21.1.r)
LRBRL
Aprovació renovació padronal
21.1.r)
LRBRL
Aprovació
normes
que
no
siguin 21.1.r)
competència del Ple
LRBRL

SEGON. Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució, quant a les
delegacions específiques, resta condicionada a l’acceptació per l’òrgan delegat. Si, en el termini
de tres dies hàbils comptats des de la notificació de l’acord, l’òrgan delegat no fa cap manifestació
expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació s’entén acceptada5.
TERCER. La delegació serà eficaç des de l’endemà de la data de la Resolució.
QUART. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï, i fer la
pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del corresponent edicte, d’acord
amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
I, sense altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc
aquesta acta.

