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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 8/2015
Caràcter: extraordinari
Dia: 19 de juny de 2015
Inici: 21:00
Acabament: 22:00
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Alcalde president:
Els/Les regidors/res:

Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart
Sr. Pere Suñer i Vilanova
Sra. Elena Llongarriu i Guillamet
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
Sra. Mireia Solé i Hernández
Sr. Jordi Aspar i Bas
Sra. Carme Serra Casamitjasa

Excusa: cap.
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz comissionat a l’Ajuntament de Molló per
l’Organisme Autònom Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les
funcions públiques necessàries de Secretaria.
Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix
l’article 98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió convocada en legal forma a l'efecte
de tractar els punts inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació del cartipàs municipal de la legislatura 2015-2019
2. Assumptes urgents
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre
del dia:
1. Aprovació del cartipàs municipal de la legislatura 2015-2019
1.1.

Aprovació de la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries.

L’alcalde proposa que les sessions ordinàries del Ple se celebrin el primer divendres
dels mesos imparells, a les 21 hores.
El mitjà normal per fer les convocatòries serà per via electrònica (mitjançant ENOTUM o plataformes similars) i només per causes justificades es podrà demanar la
notificació per correu ordinari.
Els regidors Pere Suñer Vilanova i Jordi Aspar Bas demanem expressament que se’ls
convoqui per mitjans tradicionals a través de correu ordinari.
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Des de Secretaria es farà arribar a la resta de regidors que seran notificats per via
electrònica un formulari perquè facilitin el seu número de telèfon mòbil i correu
electrònic.
La proposta s’aprova per unanimitat.
1.2. Donar compte del nomenament del tinent d’alcalde
Es dóna compte que per Decret d’Alcaldia de 15 de juny de 2015 que va nomenar
tinent d’alcalde el regidor Sr. Pere Suñer Vilanova.
El Ple en queda assabentat.
1.3. Creació de les àrees de gestió municipal, Presidència de les Àrees i
encomana de funcions de l’Alcaldia.
Per tal d’aconseguir una millor eficàcia en la gestió de les activitats que ha de portar
a terme aquesta corporació és aconsellable delegar les diferents tasques per àrees o
serveis determinats als regidors municipals.
Vistes les competències de l'alcalde segons el que disposa l'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les bases del règim local;
D’acord amb el que estableix l’art. 56 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 l’article
43 i següents del Reglament d’Organització funcionament i règim jurídic dels ens
locals, de 28 de novembre de 1986, i 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;
Vist l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que regula la naturalesa i
règim legal de l'encomana de gestió;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Crear les Àrees de gestió municipal, Presidència de les àrees i encomana de
funcions de l’Alcaldia següents:
Regidor

Regidoria

Àrees de competència

Josep Coma Guitart

Regidoria
de
presidència
i
règim
intern
Regidoria d’urbanisme,
obres i serveis

Presidència, comunicació, participació ciutadana,
relacions institucionals, afers extramunicipals, règim
intern, protecció civil, administració electrònica.
Transports i mobilitat, obres públiques, planificació
territorial, Urbanisme, habitatge, paisatge, residus,
aigua, sanejament, Serveis municipals.
Ocupació, indústria, emprenedoria i iniciatives locals,
Noves tecnologies i societat de la informació, energia
i equipaments públics
Agricultura, ramaderia, pesca i caça, boscos i
comunals, medi ambient, sostenibilitat, veïnats.
Salut, benestar social i família, cultura, festes,
esports, ensenyament, joventut, igualtat i gènere.
Governació, justícia i seguretat,
Ciutadania, hisenda, fin ances i pressupost.
Comerç, consum, artesania, Turisme, fires.

Pere Suñer Vilanova

Elena
Guillamet

Llongarriu

Maria
Teresa
Buixeda Vilarrasa
Mireia
Solé
Hernàndez
Jordi Aspar Bas
Carme
Casamitjasa

Serra

Regidoria de promoció
econòmica
i
desenvolupament local
Regidoria de medi rural
i veïnats
Regidoria
d’afers
socials i culturals
Regidoria
de
governació i hisenda
Regidoria de turisme i
fires.
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2. L’alcalde, Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart, podrà quan ho consideri convenient,
incorporar-se a la gestió de qualsevulla de les actuacions de les altres àrees.
La proposta s’aprova per unanimitat.
1.4. Aprovació de delegacions del Ple a l’Alcaldia
Vist l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL en relació a l’article 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de novembre, LRJAPiPAC pel que fa les competències delegables i
el règim jurídic bàsic de les delegacions entre òrgans d’una mateixa Administració
Pública;
Vist que la gestió ordinària obliga a prendre decisions executives de manera
immediata que no poden esperar a la celebració del següent Ple ordinari i s’han de
prendre per part de l’Alcaldia, sense perjudici de donar compte al Ple;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Delegar en l’Alcaldia les competències que legalment són delegables, i en concret,
d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei de Bases de Règim
Local i DA 2 de la Llei de Contractes del Sector Públic:
1. L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació
en matèries de competència plenària.
2. La declaració de lessivitat dels actes de l’Ajuntament.
3. Les contractacions i concessions de tota classe quan la seva competència no
correspongui a l’alcalde.
4. L’aprovació de projectes d’obra i serveis, quan la competència per contractar -los
o concedir-los no correspongui a l’alcalde i quan no estiguin encara inclosos al
pressupost.
5. Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos
ordinaris i les permutes de béns patrimonials.
6. La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de le s quals, en cada
exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i les
de Tresoreria que excedeixin del 15% dels ingressos corrents liquidats a l’exercici
anterior conforme la Llei d’hisendes locals.
7. Les altres que expressament confereixin les lleis.
2. Publicar aquest acord al BOP als efectes legals corresponents.
La proposta s’aprova per unanimitat.
1.5. Constitució de la Comissió Especial de Comptes
De conformitat amb l’article 116 de la Llei Reguladora de les Bases de R ègim Local i
l’article 58 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la
Comissió Especial de Comptes és d’existència obligatòria en totes les Corporacions
Locals, i la seva composició estarà integrada per membres de tots els Grups P olítics
integrants de la Corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva
representativitat en l’Ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica
el sistema de vot ponderat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. Constituir la Comissió Especial de Comptes, que estarà formada per tots els
regidors de la Corporació:
- President: - Josep Coma i Guitart
- Vocals:
- Pere Suñer Vilanova
- Elena Llongarriu Guillamet
- Ma. Teresa Buixeda Vilarrasa
- Mireia Solé Hernàndez
- Jordi Aspar Bas
- Carme Serra Casamitjasa
Els membres de la Comissió, independentment del número d’assistents a les
reunions, actuaran amb vot ponderat, d’acord amb la seva representativitat en el Ple
de la Corporació: CIU: 7 vots.
La proposta s’aprova per unanimitat.
1.6. Nomenament de representants en òrgans col·legiats
L’alcalde representa la corporació a tots els organismes on l’Ajuntament hi participa
sense perjudici d’encomanar puntualment a qualsevol regidor l’assistència a una
determinada reunió.
La diversitat d’entitats on l’Ajuntament té representació aconsella la designació de
regidors que representin l’Ajuntament de manera específica;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Nomenar representants de l’Ajuntament, o el regidor a qui faculti, per tal que
ostentin la representació a les diferents entitats, segons el detall següent:
Josep Coma Guitart

-

Elena Llongarriu Guillamet
Ma. Teresa Buixeda Vilarrasa

-

Mireia Solé Hernàndez

Pere Suñer Vilanova
Jordi Aspar Bas
Carme Serra Casamitjasa

-

Associació Catalana de Municipis
Consorci Alba-Ter
Junta Comarcal de Protecció Civil del Ripollès
AECT País d’Art i d’Història de les Valls Catalanes del Tec i del Ter
(titular)
Consorci Localret
Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR)
Agrupació de Defensa Forestal de la Vall de Camprodon
Comissió de Pastures de Molló
Creu Roja de la Vall de Camprodon
Escola Doctor Robert de Camprodon
SI Germans Vila Riera de Camprodon
Comissió del Festival de Música de la Vall de Camprodon
Consell Esportiu del Ripollès
AECT País d’Art i d’Història de les Valls Catalanes del Tec i del Ter
(suplent)
Comissió de Paisatge de la Vall de Camprodon
Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient (CILMA)
Associació de Municipis per la Independència
Mancomunitat de la Vall de Camprodon

2. L’alcalde, com a legal representant de l’Ajuntament , representa la corporació en
totes aquelles entitats què no s’ha nomenat representant de manera expressa en
aquest acord.
3. Publicar aquest acord al BOP de Gi rona i trametre certificació a les corresponents
entitats, preferentment per via telemàtica.
La proposta s’aprova per unanimitat.
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1.7. Establir les retribucions de l’alcalde per dedicació
indemnitzacions a regidors per assistència a òrgans col ·legiats.

parcial

i

D’acord amb el que determinen els apartats 2 i 5 de l’article 75 de la Llei reguladora
de les bases del règim local i l’article 166 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, el Ple ha d’acordar el règim de dedicació míni ma i la
retribució que correspon als membres de la Corporació que desenvolupen llurs
càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial.
Les necessitats del municipi en matèria de representació i gestió
requereixen la dedicació exclusiva al càrrec d’alc alde a jornada completa;

municipal

No obstant, la Llei de Bases ha sigut modificada per la Llei 27/2013, ARSAL, que no
permet la retribució per dedicació completa en municipis de menys de 1.000
habitants pel la qual cosa s’ha d’establir una dedicació parcial;
La Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos General de l’Estat regula el
límit màxim per dedicació parcial (DA 90) següent:
-

Per dedicació del 75% : 30.000 €
Per dedicació del 50 %: 22.000 €
Per dedicació del 25 %: 15.000 €

Tenint en compte que la dedicació completa de l’Alcaldia és inexcusable per raó de
les funcions públiques que ha de desenvolupar i que no es pot donar una Alcaldia a
hores ni a temps parcial.
Tenint en compte que la dedicació s’hauria de retribuir per una dedicació entre el 50
% i el 75% de conformitat a la Llei citada, la situació actual de l’Ajuntament
aconsella que l’Alcaldia percebi només l’import de l’ajut per càrrecs electes de la
Generalitat de Catalunya;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la dedicació parcial de l’Alcaldia del 75% amb la retribució bruta mensual
de 763,14 euros, per dotze pagues, amb efecte des del 13 de juny de 2015.
L’Alcaldia no té dret a percebre indemnitzacions per assistències a òrgans col·legiats
municipals.
2. Aprovar que les indemnitzacions a favor dels membres electes de la Corporació,
per raó d’assistència efectiva als plens ordinaris serà de 50 €/ple.
Aquestes indemnitzacions seran incompatibles amb la compensació per qualsevulla
altra despesa originada pel mateix concepte.
La proposta s’aprova per unanimitat.
1.8. Donar compte del nomenament dels clavaris de la corporació.
Per Decret d’Alcaldia de 15 de juny de 2015 l’Alcaldia ha aprovat el nomenament dels
tres clavaris de la corporació per tal de permetre el funcionament de la comptabilitat
municipal i signatura registrada a entitats bancàries, següents:
Ordenador de pagaments: Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart, alcalde
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Tresorera: Emma casals Roura, treballadora de l’Ajuntament de Molló.
Interventora: Sandra Porcel Cano.
El Ple en queda assabentat.
2. Assumptes urgents
No n’hi han
No havent-hi més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i
data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu
vistiplau
El secretari,

CPISR-1
C Josep
Ruiz i
Muñoz
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