Ple extraordinari 25.06.2015

Ajuntament de Susqueda
(la Selva)

PLE EXTRAORDINARI DEL CARTIPÀS
25 de Juny de 2015
A 2/4 de 9 del matí del dia 25 de juny de 2015, es reuneixen, sota la Presidència de
l’Alcalde, Joan Mercader i Arimany, els regidors següents:
Eva Viñolas i Marín
Àngel Colom i Illamola

ERC
ERC

Assistits per mi el Secretari Interventor de la Corporació, Isidre Llucià i Sabarich,
que informo del desenvolupament de la sessió i que procediré a gravar el Ple, sense
que ningú manifesti cap objecció, amb el següent:

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Assabentar del Decret núm. 15/2015 del Cartipàs Municipal.
Règim de sessions
Constitució Junta de Govern Local
Nomenament del tresorera de l’Ajuntament i els representants en els
Òrgans Col·legiats.

1. ASSABENTAR DEL DECRET NÚM. 15/2015 DEL CARTIPÀS MUNICIPAL
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 15/2015 de 19 de juny, en el que es
determina el Cartipàs Municipal, nomenant els Tinents d’Alcalde i assignant les
delegacions corresponents.
El contingut del citat Decret, és el següent:
...”
DECRET D’ALCALDIA
15/2015
De 19 de juny

NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE I ASSIGNACIÓ DE
DELEGACIONS
Atès que en el Ple de Constitució de la Corporació de data 13 de juny,
sorgida de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, varen prendre
possessió els regidors electes i vaig ésser escollit Alcalde.
Atès allò que disposa l’article 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel que s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, que diu:
Article 55. Tinents d'alcalde o d'alcaldessa
L'alcalde o alcaldessa designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde d'entre els
membres de la comissió de govern i quan no n'hi ha, d'entre els regidors. Els tinents
d'alcalde substitueixen l'alcalde o alcaldessa, per ordre de nomenament, en els casos
de vacant, d'absència o de malaltia.
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Considerant així mateix el que estableix l’article 54.1 del mateix Decret
Legislatiu 2/2002:
Article 54. Comissió de govern
54.1 La comissió de govern és integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de
regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement
per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple.

Considerant, així mateix allò que estableix l’article 56 de la mateixa norma
citada:
Article 56. Delegació de l'alcalde o alcaldessa
56.1 L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les
de l'article 53.3, en els membres de la comissió de govern i quan no n'hi ha, en els
tinents d'alcalde.
56.2 L'acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les
potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.
56.3 L'alcalde o alcaldessa pot també conferir delegacions especials per a encàrrecs
específics, a favor de qualsevol regidor, encara que no pertanyi a la comissió de
govern.

DECRETO

Primer.- Nomenar tinent d’alcalde:
Eva Viñolas i Marín, Tinent d’Alcalde

Segon.- Assignar a l’Alcaldia les àrees següents:
1. Camins
2. Carreteres
3. Governació
Tercer.- Assignar als regidors de l’equip de Govern les delegacions
següents:
Eva Viñolas i Marín:
1. Regidoria de Urbanisme
2. Regidoria de Turisme
Àngel Colom i Illamola
1. Regidoria Joventut
2. Regidoria de Medi Ambient
Les delegacions comporten les facultats d’estudi, preparació, gestió,
assessorament a l’alcaldia i execució de les resolucions que s’adoptin en
relació amb les matèries delegades.
Quart.- Les delegacions conferides s’entendran acceptades tàcitament si,
dintre els tres dies següents a la seva notificació, el destinatari de la
delegació no manifesta expressament la seva no acceptació.
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Cinquè.- En compliment de l’art. 44.2 del Reglament d’Organització i
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions, el present Decret es farà
públic mitjançant el tauler d’edictes, i el Butlletí Oficial de la Província. Tot i
això, produirà efectes immediats.
“...
La Corporació es dóna per assabentada.

2. RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
El Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local, estableix que el Ple celebrarà sessió ordinària, com a
mínim, cada tres mesos.
Així mateix, l’article 99.1) del mateix Decret determina que la Junta de Govern
Local, per a exercir les seves competències resolutòries, té sessions ordinàries amb
la periodicitat determinada pel Ple de la corporació, i sessions extraordinàries quan
el president ho decideixi.
Per aquest motiu i en base al que s’esmenta, es proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple es celebrin cada tres mesos, el
darrer divendres a les 5 de la tarda.
Els mesos en que es celebraran les sessions ordinàries seran: gener, abril, juliol, i
octubre.
Segon.- Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc cada
primer i tercer divendres de mes, a les 5 de la tarda.
Tercer.- Percepció d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats i
delegacions assignades:
•
•
•
•

Assistència al Ple: 30,00 €
Assistència a les juntes de Govern Local: 60,00 €
Assistència a la Comissió Especial de Comptes: 60,00 €.
Assistència a les reunions de les delegacions assignades: el
quilometratge en funció del que determinen les Bases del
Pressupost.

S’aprova per unanimitat dels assistents que en conjunt representen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.

3. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
L’article 48.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que hi ha una
comissió de govern (actualment Junta de Govern Local) als municipis amb una
població de dret superior a cinc mil habitants i en els de menys quan ho acorda el
ple de l'Ajuntament o ho estableix el Reglament Orgànic (ROM) d'aquest.
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En aquest Ajuntament hi ha establert la Junta de Govern Local per acord Plenari al
principi de cada legislatura, i així s’ha vingut funcionant aquestes darreres
legislatures.
El grup municipal majoritari considera que cal continuar amb el funcionament de la
Junta de Govern Local i, per tant, ratificar-ne la seva existència, per la qual cosa es
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- A l’empara d’allò establert a l’article 48.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003
anteriorment citat, es crea la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Susqueda.
Segon.- El règim de sessions serà el que s’estableix mitjançant acord del punt
anterior d’aquest Ple, és a dir, les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
tindran lloc cada primer i tercer divendres de mes, a les 5 de la tarda.
Tercer.- El funcionament serà el que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel
que fa al funcionament dels òrgans col·legiats.

S’aprova per unanimitat dels assistents que en conjunt representen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.

4. NOMENAMENT DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT I COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES
L’article 92.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix que la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat,
tresoreria i recaptació podrà ésser atribuïda a membres de la Corporació..(..).. en
aquells supòsits excepcionals en que així es determini per la legislació estatal.
D’altra banda, atès la distribució de funcions que l’equip de govern a disposat per a
la gestió municipal, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar Tresorera de la Corporació, a l’administrativa d’aquesta
Corporació a la Sra. DBV.
Segon.- Components de la Comissió Especial de Comptes:
•

Comissió Especial de Comptes:
Alcalde, Joan Mercader i Arimany
1a Tinent d’Alcalde,. Eva Viñolas i Marín
Regidor Àngel Colom i Illamola

Tercer.- Designar els següents representants de l’Ajuntament, en les entitats i
organismes col·legiats que tot seguit es relacionen:
•
•

Consorci Ter-Brugent: Regidor Àngel Colom i Illamola
Consorci del ter: Alcalde, Joan Mercader i Arimany
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•

•

Comissió de delimitació:
Alcalde, Joan Mercader i Arimany
1a Tinent d’Alcalde Eva Viñolas i Marín
Regidor, Àngel Colom i Illamola
Dipsalut: Alcalde, Joan Mercader i Arimany

Quart.- A la resta d’entitats i organismes que no resten reflectits en aquest acord,
n’assumirà la representativitat l’Alcalde o persona en qui delegui.
Cinquè.- Notificar el present acord a les entitats i organismes corresponents.

S’aprova per unanimitat dels assistents que en conjunt representen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 9 del
matí, de la que s’estén la present acta. En dono fe.
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