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A N Y  2 0 1 1 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Núm.: 7/2011 
Caràcter: Extraordinària. Cartipàs. 
Dia:  17 de juny de 2011 
Inici: 21:00 hores 
Acabament: 21:45 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
 
ASSISTENTS:    
     
L’alcalde Il·lm. Sr. Josep Coma Guitart          
Els/Les regidors/res Lluís Pairó Carola 

Jordi Aspar Bas 
Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 
Mireia Solé Hernández 
Pere Suñer Vilanova 

 
EXCUSA: La regidora Sra. Elena Llongarriu Guillamet 
 
Actua com a secretari de la sessió el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari 
comissionat pel Servei d'Assistència Tècnica (SAT) del Consell Comarcal del 
Ripollès, a l'Ajuntament de Molló. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Presa de possessió del regidor Sr. Pere Suñer i Vilanova. 
2. Assignació i règim de sessions 
3. Delegacions del Ple a l’Alcaldia 
4. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia en matèria de nomenaments 
5. Constitució de la Comissió Especial de Comptes 
6. Nomenaments dels representants de l'Ajuntament a diferents òrgans col·legiats  
 
 
1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. PERE SUÑER I VILANOVA 
 
Atès que el Sr. Pere Suñer i Vilanova va ser escollit regidor electe en les passades 
eleccions municipals celebrades el 22 de maig de 2011. 
 
Atès que el Sr. Pere Suñer i Vilanova no va poder assistir a la sessió de constitució 
de la corporació, celebrada el passat dia 11 de juny de 2011. 
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De conformitat amb el previst a la Llei electoral vigent i a la normativa concordant 
de règim local, el regidor electe pren, en aquesta sessió plenària, la seva condició 
formal de regidor de l’Ajuntament de Molló. 
 
El secretari crida al Sr. Pere Suñer i Vilanova i llegeix la fòrmula 
reglamentàriament establerta: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a de l’ajuntament de Molló, 
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?”. 
 
El Sr. Pere Suñer i Vilanova respon “Sí, ho prometo”.  
 
2. ASSIGNACIÓ I RÈGIM DE SESSIONS 
 
El ple adopta, per majoria absoluta, els següents acords: 
 
1. Establir les sessions ordinàries del Ple el primer divendres dels mesos senars a 

les 21:00 hores. 
2. Cas que no es pugui celebrar el Ple per ser festiu, es traslladarà la sessió 

ordinària. 
 
Votacions 
 
Tots els vots a favor. 
 
3. DELEGACIONS DEL PLE A L’ALCALDIA 
 
Vistes les competències del Ple segons el que disposa l'article 22 de la Llei 
reguladora de les bases del règim local segons redacció donada per la Llei 11/1999, 
de 21 d'abril,. de modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les bases 
del règim local, i altres mesures per al Govern Local, en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial i en matèria d'aigües. 
 
Atès que per millorar l'eficàcia de la gestió de l'Ajuntament es creu convenient 
delegar l’atribució relacionada amb determinades competències plenàries de 
conformitat amb el principis que han de regir l'administració pública, recollits a 
l'article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, a la redacció 
donada per la Llei 4/1999, de 
  
"… Art. 3. ; Principios generales.-1. Las Administraciones públicas sirven con 

objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de 

eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. 

Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de 

confianza legítima." 
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Vist l'article 52 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, sobre les 
competències que poden ser objecte de delegació i l’article 13 de la Llei de 
procediment administratiu que regula la naturalesa i règim legal de la delegació de 
competències, 
 
Es proposa al Ple l'adopció de l’acord següent: 
 
1. Delegar a l’Alcaldia les competències relacionades a l’article 52 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 següents: 
 
k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels 

actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la 

competència respectiva. 

 

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, 

en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 

pressupost .llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat 

de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents 

liquidats en l'exercici anterior., tot això de conformitat amb el que disposa la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 

 

n) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 

10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 

euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada 

sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import 

acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als 

recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui 

superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra. 

 

o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva 

contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 

 

p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i 

també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: 

Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor 

històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost. 

Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties 

indicats per a les adquisicions de béns. 

 

r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis. 

 
2. Les resolucions que s’adoptin per delegació indicaran expressament aquest fet i 
es consideren dictades per l’òrgan delegant. 
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3. Les competències delegades són indelegables, excepte que una Llei ho permeti 
expressament. 
 
4. La delegació podrà ser revocada en qualsevol moment pel Ple. 
 
5. Publicar les anteriors delegacions al BOP de Girona i al tauler d'anuncis de 
conformitat amb l'article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
procediment administratiu, per a la seva eficàcia. 
 
 
4. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA 
DE NOMENAMENTS 
 
4.1 Es dóna compte del nomenament del tinent d'alcalde: 
 
Tinent d'alcalde: regidor Sr. Lluís Pairó i Carola  
 
4.2 Donar compte del Decret d'Alcaldia d'encomandes de gestió de 
competències de l'alcalde en diferents regidors: 
 
Vistes les competències de l'alcalde segons el que disposa l'article 21 de la Llei 
reguladora de les bases del règim local segons redacció donada per la Llei 11/1999, 
de 21 d'abril,. de modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les bases 
del règim local, i altres mesures per al Govern Local, en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat vial i en matèria d'aigües. 
 
Atès que per millorar l'eficàcia de la gestió de l'Ajuntament es creu convenient 
encomanar la gestió relacionada amb determinades competències d'Alcaldia de 
conformitat amb el principis que han de regir l'administració pública, recollits a 
l'article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, a la redacció 
donada per la Llei 4/1999, de  
"… Art. 3. ; Principios generales.-1. Las Administraciones públicas sirven con 

objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de 

eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. 

Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de 

confianza legítima." 

 
Vist l'article 15 de la Llei de procediment administratiu que regula la naturalesa i 
règim legal de l'encomana de gestió, 
 
 
 
 
RESOLC: 
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1. Encomanar les gestions relacionades amb les àrees de competències de l'alcalde 
que es diran tots seguit en els regidors que també es diran, sense perjudici de la 
competència de l'alcalde en totes i cadascuna les àrees: 
 
COMPETÈNCIES REGIDOR/S ENCOMANDAT/S 
Regidoria de Governació i Hisenda 
Governació                                                             
Justícia i Seguretat Ciutadana 
Hisenda                                                               
Finances i Pressupost 

Sr. Lluís Pairó i Carola 

Regidoria de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local 
Treball i Indústria                                               
Comerç, Consum i Artesania                                               
Turisme                                                              
Fires, Emprenedoria i Iniciatives Locals                                      
Noves Tecnologies i Societat Informació 

Sra. Elena Llongarriu i Guillamet 

Regidoria de Serveis Municipals i 
Veïnats 
Residus  
Aigua, Sanejament i Salut Pública  
Serveis Municipals  
Equipaments 
Veïnats 

Sr. Jordi Aspar i Bas 

Regidoria de Territori i Obres 
Públiques 
Transports i Mobilitat                                              
Obres Públiques 
Planificació Territorial                                            
Urbanisme                                                                          
Habitatge 

Sr. Pere Suñer i Vilanova 

Regidoria de Medi Rural i 
Sostenibilitat 
Agricultura                                                                            
Ramaderia                                                                           
Pesca i Caça                                              
Boscos i Comunals  
Medi Ambient i Sostenibilitat 

Sra. Ma. Teresa Buixeda i Vilarrasa 

Regidoria d’Afers Socials i Culturals 
Salut                                                                            
Benestar Social i Família                                               
Cultura i Festes                                              
Esports                                                                            
Ensenyament                                             
Joventut 
Igualtat i Gènere 

Sra. Mireia Solé Hernández 
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L’alcalde es reserva especialment les àrees de Presidència, Règim Intern, 
participació, Comunicació, Relacions Institucionals i Afers Extramunicipals, així 
com la resta d’àrees no especialment encomanades. 
 
2. La durada de les encomandes serà igual a l'actual mandat i suposa la realització 
de totes aquelles activitats materials, tècniques i de serveis de cada competència 
afectada. En cap cas hi ha cessió de la titularitat competencial ni dels elements 
substantius del seu exercici.  
En tot cas la responsabilitat segueix essent de l'òrgan que encomana qui ha de 
dictar els acords i resolucions de caràcter jurídic que donin suport a l'activitat 
encomanada.  
 
3. Publicar les anteriors encomandes de gestió al BOP de Girona i al tauler 
d'anuncis de conformitat amb l'article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de procediment administratiu, per a la seva eficàcia. 
 
4.3. Donar compte del nomenament del tresorer de la corporació  
 
“...” 
DECRET DE L’ALCALDIA 
 
Vist que per necessitats del servei s’ha de canviar el tresorer de la corporació, 
 
RESOLC 
 
1. Nomenar a la Sra. Cristina Guillamet i Campos, funcionària de la corporació, 

com a tresorera, funció que ja desenvolupa en l’actualitat. 
2. Donar compte al Ple a la propera sessió que se celebri. 
 
Josep Coma i Guitart. Alcalde. Davant meu, Ignasi Planas i Corominas, secretari. 
Molló, 14 de juny de 2011. 
“...” 
 
5. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
De conformitat amb l'article 56 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de 
règim local de Catalunya, la Comissió Especial de Comptes està integrada per 
membres de tots els grups polítics integrants de la corporació en proporció a la seva 
representació. 
 
El ple adopta, per majoria absoluta, nomenar membres de la Comissió especial de 
comptes els següents: 
 
Sr. Josep Coma i Guitart 
Sr. Lluís Pairó i Carola 
Sr. Jordi Aspar i Bas 
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6. NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT A 
DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
Es proposa al Ple que els representants de l'Ajuntament als diferents òrgans 
col·legiats siguin els següents: 
 
Consorci LOCALRET    ELENA LLONGARRIU 
Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès TERESA BUIXEDA 
Mancomunitat de la Vall de Camprodon   LLUÍS PAIRÓ  
Agrupació Defensa Forestal Vall de Camprodon JORDI ASPAR 
Comissió de Pastures    TERESA BUIXEDA 
Creu Roja Vall de Camprodon    TERESA BUIXEDA 
CEIP Dr. Robert / SES Germans Vila Riera  MIREIA SOLÉ 
Comissió Festival de Música Vall de Camprodon MIREIA SOLÉ 
Comissió de Paisatge de la Vall de Camprodon  PERE SUÑER 
 
En tots aquells òrgans que no hi hagi nomenament especial de representant s'entén 
que ho serà l’alcalde com a representant legal de l'Ajuntament. 
 
 
No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21:45 hores, de la 
qual jo, com a secretari n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde. 
 
 
 
 
 
 
Vistiplau, 
Josep Coma i Guitart    Ignasi Planas i Corominas 
Alcalde      Secretari comissionat 


