ACTA

DE

LA

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

DE

L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EN DATA TRENTA DE JUNY DE DOS MIL ONZE.

PLE

A Forallac, a trenta de juny de dos mil onze.
Essent les 21:10 hores es reuneix a la sala de sessions de l’ajuntament, el Ple de la corporació
sota la presidència de l’alcalde Josep Sala Leal, amb l’assistència dels regidors: Marta Chicot
Salgas, Santiago Muní Maureta, Rosa Figueras Pibernat, Jaime Teixidor Casas, Narcís Oriol
Regencós, Salvi Ribas Font Nuria Lagraña Font i José Antonio Masuet Pagés, assistits per la
secretària de la corporació Carmen Bosch Guix, a l’objecte de celebrar sessió pública
extraordinària de primera convocatòria.
L’alcalde dóna la benvinguda a la nova regidora Núria Lagraña i desitja que els propers quatre
anys siguin profitosos pel municipi.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE
DATA 11 DE JUNY DE 2011 DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ. - S’aprova per
unanimitat.
2.- PERIODICITAT DE SESSIONS DEL PLE.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es
sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vist l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l’article
46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i amb els articles
97 i següents 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, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
acord:
Primer.- El Ple celebrarà sessió ordinària el quart dijous dels mesos de gener, abril, juliol i
octubre, a les nou del vespre.
Segon.- Els plens es celebraran amb caràcter general a la Sala de sessions de la Casa de la Vila,
si bé, donada la peculiaritat en quant al nombre de nuclis de població del municipi, l’alcalde, al
seu criteri, podrà decidir que les sessions es celebrin a les dependències municipals de Fonteta o
Peratallada. En aquest cas, es farà constar de forma explícita en el full de convocatòria
corresponent.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
3.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que el Ple de l’ajuntament pot delegar a favor de la Junta de Govern l’exercici de les seves
atribucions, sempre i quan no es trobin dins els supòsits previstos per l’article 23.2 b) de la Llei
Reguladora de les bases del règim local i per l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es proposa
al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local les competències plenàries que a continuació es
relacionen:
- La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.

- La concertació de les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en
cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.
- El reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostaria.
- Els contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import superi el 10 per
cent dels recursos ordinaris del pressupost, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva
durada sigui superior a quatre anys.
- L’aprovació dels projecte d’obres i serveis quan sigui de competència plenària la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
- L’adjudicació de concessions sobre els béns de l’ajuntament i l’adquisició de béns immobles i
drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el
percentatge indicat.
- L’establiment o modificació dels preus públics que no tinguin la naturalesa de prestacions
patrimonials de caràcter públic.
- L’autorizació o denegació de compatibilitat del personal al servei de l’ajuntament per a un segon
lloc o activitat en el sector públic, així com la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o
declarant la incompatibilitat per a l’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o
industrials fora de les administracions públiques, a que es refereixen els articles 9 i 14 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’ Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques.
- Aquelles competències que es deleguin pel Ple en la Junta de Govern per a cada exercici, a través
de les Bases d’Execució del Pressupost.
- L’aprovació de convenis de col·laboració o cooperació, en matèries relacionades directament
amb el foment d’ocupació, sempre que la seva durada sigui inferior a un any.
- Els convenis interadministratius als que fan referència els articles 303 i ss. del ROAS, a excepció
dels convenis interadministratius marc, els convenis pels quals es transfereix o es deleguen
competències comarcals en favor d’altres administracions públiques, els convenis de caràcter
netament polític i els convenis denominats “protocols” als que fa referència l’article 108.2 de la
Llei 26/2010, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
- Acordar la subscripció de convenis de col•laboració amb altres Administracions, així com amb
entitats i particulars, sempre que del seu contingut no resultin compromisos a càrrec de la
Corporació en les matèries que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en la seva redacció actual, considera de caràcter indelegable, ni suposin
un cost econòmic superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost o a 6 milions d’euros.
Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sense
perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit,
sense perjudici de la potestat d’advocació pel Ple.
Segon.- Las atribucions delegades s’exerciran per la Junta de Govern en els termes i dins els límits
d’aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
Tercer.- De conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sens
perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i seran de caràcter indefinit,
sens perjudici de la potestat d’advocació pel Ple.
Quart.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa
l’article 51.2 del text legal abans esmentat.»

Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
4.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A L’ALCALDE.- Llegida per la secretària
la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que el Ple de l’ajuntament pot delegar a favor de l’alcalde l’exercici de les seves atribucions,
sempre i quan no es trobin dins els supòsits previstos per l’article 23.2 b) de la Llei Reguladora de
les bases del règim local i per l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Regim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es proposa al Ple de la
corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Delegar a l’alcalde les competències plenàries que a continuació es relacionen:
- L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de
competència plenària.
Segon.- Substituir l’obligació de l’alcalde prevista a l’article 42 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, de donar compte succinta a la corporació, en cada sessió ordinària, de les
resolucions dictades per l’alcaldia, pel reconeixement del dret de tots els regidors de
l’ajuntament, de poder consultar directament i personalment els llibres de resolucions custodiats
en la Secretaria General de la corporació.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
5.- CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.- Llegida per la secretària la
part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que l’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases de règim local preveu que, a l’efecte de
la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es constitueixen en grups
polítics.
Atès que els diferents regidors electes que van prendre possessió del càrrec en la sessió plenària
realitzada l’11 de juny de 2011 han comunicat la seva adscripció als diferents grups, els quals es
corresponen amb les diferents candidatures que van obtenir representació arran de les eleccions
locals del dia 22 de maig de 2011, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Considerar constituïts els grups polítics municipals següents:
Grup municipal Convergència i Unió (GPCIU). Queda format pels regidors següents: Josep
Sala Leal, Marta Chicot Salgas, Santiago Muní Maureta, Rosa Figueras Pibernat, Jaime Teixidor
Casas, Narcís Oriol Regencós, Salvi Ribas Font i Nuria Lagraña Font.
Serà portaveu d’aquest grup el regidor Santiago Muní Maureta.
Grup municipal Independents per la Gent de Forallac–Progrés Municipal (GPPM). Queda
format pel regidor Josep Antoni Masuet Pagés, qui en serà el portaveu.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
6.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.- Llegida per la secretària
la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:

«D’acord amb el que disposa l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, la Comissió Especial de
Comptes és d’existència preceptiva a totes les corporacions locals, estarà constituïda per
membres dels distints grups polítics integrants de la corporació i li correspon examinar, estudiar
i informar els comptes anuals d’aquesta.
Pel que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Que la Comissió Especial de Comptes estigui integrada per tres regidors en
representació del grup polític de Convergència i Unió (GPCIU) i un en representació del grup
polític Independents per la Gent de Forallac-Progrés Municipal (GPPM), podent-se designar un
suplent per a cada titular.
Segon.- L’adscripció a la Comissió Especial de Comptes dels membres de la corporació que
hagin de formar part de la mateixa, haurà de fer-se mitjançant escrit dirigit a l’alcalde, en el
termini de cinc dies hàbils que es comptabilitzaran a partir de l’endemà de l’adopció del present
acord, o bé donant-ne compte oralment al president abans de passar a tractar el següent punt de
l'Ordre del dia de la present sessió.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
El senyor Muní manifesta que pel seu grup en seran membres els regidors Salvi Ribas, Jaume
Teixidor i Narcís Oriol, i com a suplent la regidora Nuria Lagraña.
El senyor Masuet manifesta que pel seu grup en serà membre ell mateix.
7.- NOMENAMENT DELS MEMBRES QUE HAN DE FORMAR PART DE LA
COMISSIÓ DE SEGUIMENT EN MATÈRIA DE GESTIÓ CADASTRAL.- Llegida per la
secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que amb motiu de les eleccions municipals recentment celebrades, correspon procedir a la
renovació dels representants d’aquesta corporació en la Comissió de seguiment a que fa
referència la clàusula novena del Conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral amb la
Secretaria d’Estat d’Hisenda, a través de la Direcció General del Cadastre, es proposa al Ple de la
corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar a l’alcalde Josep Sala Leal, al regidor Salvi Ribas Font i a la funcionària
encarregada del cadastre Josefa Garcia Pérez, membres de la Comissió de seguiment a que fa
referència la clàusula novena del Conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral amb la
Secretaria d’Estat d’Hisenda, a través de la Direcció General del Cadastre, aprovat per aquesta
corporació en sessió de data 1 d’octubre de 1998.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones nomenades. Els nomenaments es consideraran
acceptats tàcitament llevat de manifestació expressa en contra formulada dins el termini de les 24
hores següents a la seva notificació.
Tercer.- Comunicar el contingut del present acord a la Gerència Territorial del Cadastre de
Girona.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
L’alcalde i el senyor Ribas manifesten que es donen per notificats i accepten el nomenament.
8.- NOMENAMENT DELS MEMBRES QUE HAN DE FORMAR PART DE LA
COMISSIÓ ENCARREGADA DE REALITZAR LES OPERACIONS DE

DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es
sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que amb motiu de les eleccions municipals recentment celebrades, correspon procedir a la
renovació dels representants d’aquesta corporació en la Comissió encarregada de realitzar les
operacions de delimitació del terme municipal, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del
següent acord:
Primer.- Designar els nous membres que han de formar part de la Comissió encarregada de
realitzar les operacions de delimitació del terme municipal de Forallac, d’acord amb el següent:
Josep Sala Leal, alcalde.
Salvi Ribas Font, regidor.
Narcís Oriol Regencós, regidor.
Carme Bosch Guix, secretària interventora de l’ajuntament.
Carles Torro Bañeres, tècnic municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones designades. Les designacions es consideraran
acceptats tàcitament llevat de manifestació expressa en contra formulada dins el termini de les 24
hores següents a la seva notificació.
Tercer.- Comunicar el contingut del present acord als municipis d’Ullastret, Palau-sator, Torrent,
Palafrugell, Mont-ras, Vall-llobrega, Calonge, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l’Heura, la
Bisbal d’Empordà i Palamós.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
L’alcalde i els senyors Ribas i Oriol manifesten que es donen per notificats i accepten el
nomenament.
9.- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A L’ASSEMBLEA
GENERAL DEL CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE
LES COMARQUES DE GIRONA.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a
aprovació la següent proposta:
«Vist el que disposa l’article 13.4 dels Estatuts del Consell d’iniciatives locals per al medi
ambient de les comarques de Girona, del qual aquest ajuntament n’és membre per acord plenari
de data 26 d’octubre de 2000.
Atès que amb motiu de les eleccions municipals recentment celebrades, correspon procedir a la
renovació del representant d’aquesta corporació a l’Assemblea General del Consell, es proposa
al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Forallac a l’Assemblea General del Consell
d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de Girona al regidor senyor Narcís
Oriol Regencós.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona nomenada. El nomenament es considerarà acceptat
tàcitament llevat de manifestació expressa en contra formulada dins el termini de les 24 hores
següents a la seva notificació.
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les
comarques de Girona.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
El senyor Oriol manifesta que es dóna per notificat i accepta el nomenament.

10.- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL CONSORCI
LOCAL LOCALRET.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la
següent proposta:
«Atès que l’Ajuntament de Forallac mitjançant acord plenari de 10 de febrer de 2000, va
sol.licitar l’adhesió al Consorci LOCALRET la qual va ser aprovada el 13 d’abril de 2000 pel
seu Consell d’Administració.
Atès que amb motiu de les eleccions municipals recentment celebrades, correspon procedir a la
renovació del representant d’aquesta corporació en el Consorci, es proposa al Ple de la
corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar representat de l’Ajuntament de Forallac en el Consorci LOCALRET al
regidor senyor Santiago Muní Maureta.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona nomenada. El nomenament es considerarà acceptat
tàcitament llevat de manifestació expressa en contra formulada dins el termini de les 24 hores
següents a la seva notificació.
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consorci LOCALRET.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
El senyor Muní manifesta que es dóna per notificat i accepta el nomenament.
11.- NOMENAMENT DEL REPRESENTAT DE L’AJUNTAMENT EN EL CONSELL
ESCOLAR DEL CEIP FORALLAC.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es sotmet a
aprovació la següent proposta:
«Atès que l’article 126 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, disposa que el
Consell escolar dels centres docents tindran representat en el seu si, a l’Ajuntament de l’àmbit
municipal corresponent, amb un regidor o representant nomenat per aquest.
Atès que amb motiu de les eleccions municipals recentment celebrades, correspon procedir a la
renovació del representant d’aquesta corporació en el Consell, es proposa al Ple de la corporació
l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar representat de l’Ajuntament de Forallac en el Consell Escolar del CEIP
Forallac a la regidora senyora Rosa Figueras Pibernat.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona nomenada. El nomenament es considerarà acceptat
tàcitament llevat de manifestació expressa en contra formulada dins el termini de les 24 hores
següents a la seva notificació.
Tercer.- Donar trasllat del present acord al director del CEIP Forallac i al regidor designat.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
La senyora Figueras manifesta que es dóna per notificada i accepta el nomenament.
12.- NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A L’AGRUPACIÓ
DE DEFENSA FORESTAL GAVARRES NORD.- Llegida per la secretària la part resolutiva, es
sotmet a aprovació la següent proposta:

«Atès que amb motiu de les eleccions municipals recentment celebrades, correspon procedir a la
renovació del representant d’aquesta corporació a l’Associació de defensa forestal Gavarres
Nord, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Forallac a l’Associació de defensa forestal
Gavarres Nord al regidor senyor Salvi Ribas Font.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona nomenada. El nomenament es considerarà acceptat
tàcitament llevat de manifestació expressa en contra formulada dins el termini de les 24 hores
següents a la seva notificació.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’Associació de defensa forestal Gavarres Nord.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
El senyor Ribas manifesta que es dóna per notificat i accepta el nomenament.
13.- CREACIÓ DE PLACES DE PERSONAL EVENTUAL O DE CONFIANÇA.- Llegida
per la secretària la part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Atès que l'article 304 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que el
nombre, les característiques i la retribució del personal eventual són determinats pel Ple de cada
corporació, en començar el seu mandat i que una vegada pres l'acord plenari esmentat, correspon
a l'alcalde lliurement el nomenament i la separació d'aquests funcionaris eventuals, els quals
cessen en qualsevol cas automàticament en cessar el mandat de l’autoritat que els hagi nomenat.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Procedir a la creació d’una plaça reservada a funcionaris eventuals o de confiança amb
la denominació “Assessor en matèria de comunicació”, d'acord amb el detall següent:
Funcions:
Assistència, col.laboració immediata i assessorament en matèria de
comunicació, encomanades directament per l’alcalde.
Grup:
A
Dedicació:
Parcial de 18 hores setmanals.
Retribució bruta anual:
18.610,56 €
Segon.- Procedir a la creació d’una plaça reservada a funcionaris eventuals o de confiança amb
la denominació “Cap de vigilància local i protecció civil”, d'acord amb el detall següent:
Funcions:
Els propis d’un cap de vigilància local i protecció civil.
Grup:
C2
Dedicació:
40 hores setmanals.
Retribució bruta anual:
25.909,66 €
Tercer.- Les retribucions esmentades en els apartats anteriors s’entenen referides a l’any 2011, i
cada exercici pressupostari anual s’actualitzaran d’acord amb les previsions pressupostàries que
s’acordin.
Quart.- L’alcaldia donarà compte al Ple dels nomenaments que efectuï dels titulars de les places
anteriors, i es publicaran juntament amb el règim de les seves retribucions i la seva dedicació al
Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauló d’anuncis, de
conformitat amb el que disposa l’article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
L’alcalde informa que el senyor Jordi Gamero serà nomenat per a ocupar la plaça d’Assessor en
matèria de comunicació i el senyor Daniel Pertejo per a ocupar la plaça de Cap de vigilància
local i protecció civil.

14.- DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL CÀRREC
D’ALCALDE
PRESIDENT
DE
LA
CORPORACIÓ
I
ASSIGNACIÓ
D’INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES ALS REGIDORS.- Llegida per la secretària la
part resolutiva, es sotmet a aprovació la següent proposta:
«Vist el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Establir el règim de dedicació exclusiva per l’alcalde president d’aquesta corporació
Josep Sala Leal amb efectes del dia 11 de juny de 2011, amb una retribució bruta anual de
51.546,88 €, quantitat que anualment s’actualitzarà de conformitat amb el que determinin els
Pressupostos Generals de l’Estat per a la resta del personal al servei de les administracions
públiques.
Segon.- El règim de dedicació exclusiva comporta l’alta en el règim de la Seguretat Social i
l’aplicació de les retencions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que
corresponguin, així com la incompatibilitat per percebre altres retribucions del sector públic que
determinen les normes.
Tercer.- Els membres de la corporació tenen dret a percebre les assignacions per a assistència a
sessions/reunions d’òrgans col.legiats que es determinen a continuació:
a) Assistències dels regidors a sessions/reunions de cada Ple: 125 € per assistència.
b) Assistències dels regidors a sessions/reunions de cada Junta de Govern: 125 € per
assistència.
c) Assistències dels regidors a sessions/reunions de cada Comissió Especial de Comptes: 125
€ per assistència.
d) Coordinació tècnica per delegació: 450 € per assistència amb un màxim de 450 € mensuals.
Quart.- Deixar sense efecte l’apartat 10.2.1 de la Base desena de les d’execució del Pressupost
municipal 2011.
Cinquè.- Que els anteriors acords es publiquin íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de
Girona i al tauler d’anuncis de la corporació als efectes del que disposa l’article 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril.»
Finalitzada la lectura l’alcalde sotmet a votació la proposta la qual s’aprova per unanimitat.
15.- CONEIXEMENT RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE, DELEGACIONS DE L’ALCALDIA I
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- Seguidament es dóna compte de les
resolucions adoptades per l’alcaldia en les matèries següents:
1.- Resolució núm. 168 de 22.6.2011 en matèria de nomenament de Tinents d’alcalde:
«Atès que correspon a l’alcalde designar i revocar lliurement els tinents d’alcalde d’entre els
membres de la Junta de Govern Local i, quan no hi ha, d’entre els regidors, tal com disposa
l’article 55 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, HE RESOLT:
Primer.- Nomenar tinents d’alcalde els regidors següents:
Primera tinent d’alcalde: Sra. Marta Chicot Salgas
Segon tinent d’alcalde: Sr. Santiago Muní Maureta
Tercera tinent d’alcalde: Sra. Rosa Figueras Pibernat

Segon.- Correspon a les persones nomenades, en l’ordre designat, substituir-me en la totalitat de
les meves funcions en els casos d’absència o de malaltia, així com en el cas de vacant fins que
prengui possessió el nou alcalde.
Tercer.- De la present resolució se’n donarà compte al Ple a la primera sessió que es celebri,
notificant-la, a més, personalment als designats. Els càrrecs es consideraran acceptats tàcitament
llevat de manifestació expressa en contra dins el termini de les 24 hores següents a la seva
notificació.
Quart.- Que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva efectivitat
des del dia següent de la present resolució.»
2.- Resolució núm. 169 de 22.6.2011 en matèria de delegacions de l’alcaldia:
«Atès que d’acord amb el que disposen els articles 21.3 de la Llei de bases de règim local i 53.3
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, aquesta alcaldia té atribuïda la facultat de delegar determinades
atribucions, i amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió, HE RESOLT:
Primer.- Realitzar a favor dels regidors que s’indiquen, les delegacions especials de direcció i
gestió dels assumptes, projectes o serveis que es determinen:
REGIDOR

ASSUMPTE, PROJECTE O SERVEI

Sra. Marta Chicot Salgas
Sr. Santiago Muní Maureta
Sra. Rosa Figueras Pibernat
Sr. Jaume Teixidor Casas
Sr. Narcís Oriol Regencós
Sr. Salvi Ribas Font
Sra. Nuria Lagraña Font

Activitats lúdiques / Festes i Mercats/ Publicacions
Hisenda / Noves tecnologies/ Règim intern i Governació
Turisme/ Ensenyament/ Cultura i Patrimoni
Mobiliari urbà/ Enllumenat públic/ Senyalització viària/ Jardins/ Cementiris
Medi Ambient/ Recollida residus urbans/ Aigua i Sanejament
Agricultura/ Medi Natural/ Manteniment de camins/ Maquinària de la Brigada
Habitatge/ Serveis socials/ Salut/ Esports

Aquestes delegacions comprenen la direcció interna i la gestió dels assumptes, projectes o
serveis, sense abastar la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Corresponen, en tot cas, a l’alcalde, les facultats de coordinació i supervisió.
Segon.- Declarar les anteriors com les úniques atorgades per aquesta alcaldia i, per tant, com les
úniques vigents.
Tercer.- Notificar personalment la resolució als regidors afectats per les delegacions, les quals es
consideraran acceptades tàcitament llevat de manifestació expressa en contra dins el termini de
les 24 hores següents a la seva notificació..
Quart.- Publicar la resolució al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura d’aquesta
per l’alcalde.
Cinquè.- De les presents delegacions se’n donarà compte al Ple de la corporació en la primera
sessió que celebri.»
3.- Resolució núm. 170 de 22.6.2011 en matèria de constitució de la Junta de Govern Local i
delegació de competències de l’alcaldia.
«La Junta de Govern Local, com a òrgan necessari en aquest ajuntament per així haver-se
acordat en sessió plenària celebrada el 28 de juny de 2007, es constitueix per l’alcalde i un
número de regidors que no serà superior al terç del número legal dels mateixos i el seu

nomenament correspon a l’alcalde.
D’acord amb els antecedents assenyalats i de conformitat amb les atribucions que la legislació de
règim local atribueix a l’Alcalde, HE RESOLT:
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local presidida per aquesta alcaldia, els
regidors que a continuació s’indiquen:
Marta Chicot Salgas
Santiago Muní Maureta
Rosa Figueras Pibernat
Segon.- Establir que la resta de regidors de l’equip de govern, també podran assistir a les seves
sessions/reunions, com a convidats tal com determina l’article 113.3 del ROF i a percebre les
assignacions per assistència que el Ple determini.
Tercer.- Determinar que la Junta de Govern Local celebrarà la sessió constitutiva el dia 5 de
juliol de 2011, a les 20:30 hores.
Quart.- Establir que les sessions de la Junta de Govern Local es duran a terme ordinàriament el
tercer dimecres de cada mes a les 20:30 hores, excepte els mesos d’agost i desembre, i sessió
extraordinària o urgent quan ho decideixi l’alcalde.
Cinquè.- Delegar a la Junta de Govern les atribucions de l’alcaldia que a continuació es relacionen:
- Els contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10
per cent dels recursos ordinaris del pressupost i no excedeixi de 6.010.121,04 euros, inclosos
els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que
l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni l’import de tres milions d’euros.
- L’aprovació dels projecte d’obres i serveis quan l’alcalde sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos en els pressupostos.
- L’adjudicació de concessions sobre els béns de l’ajuntament i l’adquisició de béns immobles i
drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, com també l’alienació
del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantitat indicats.
Sisè.- Las atribucions delegades s’exerciran per la Junta de Govern en els termes i dins els límits
d’aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
Setè.- Aquestes delegacions tindran efectes des del dia 5 de juliol de 2011 i caràcter indefinit,
sens perjudici de la potestat d’advocació per l’alcaldia.
Vuitè.- De la present resolució se’n donarà coneixement al Ple en la primera sessió que celebri, i
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.»
Seguidament l’alcalde informa que és possible que el proper ple ordinari se celebri més tard, en
el qual cas, com és costum, s’avisarà als regidors amb la suficient antelació.
I essent les 21:40 hores, no havent més assumptes per tractar i per ordre de la presidència, s’alça
la sessió de la que s’estén la present Acta que ha de signar l’alcalde juntament amb mi la
secretària que en dono fe.

