ACTA DE LA DARRERA SESSIÓ DE PLE
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. acta: 8
Data: 26 de juny de 2015
Hora: 19.30 hores
Caràcter de la sessió: extraordinària
Convocatòria: 1ª
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS
Sr. Marc García Nadal
Sra. Gemma Domínguez Garangou
Sr. Adam Domènech Serra
Sra. Cristina Taberner Claparols
Sra. Susanna Roura Nadal
Sra. Emilia Borràs Farran
Sr. Àngel Pubill Otàlora
Sra. Ester Rubirola Taberner
Sr. Abel Feliu Masachs
Secretària
Imma Parramon i Burch
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde comprova l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració i la
Presidència obre la sessió, sota l'ordre del dia següent:

1r. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL
DIA 13 DE JUNY DE 2015
Demana la paraula la senyora Borràs per demanar que es fes una correcció en
aquesta acta en el sentit de que, en el moment de la presa de possessió, ella va
“prometre”, en lloc de “jurar”.
Tots els membres del Ple voten favorablement aquesta correcció i s’aprova l’acta per
unanimitat dels membres presents.
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2n. PROPOSTA D’ALCALDIA PER FIXAR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
DEL PLE
Intervé en aquest punt la senyora Borràs per dir que s’hauria de celebrar cada dos
mesos perquè els hi sembla que cada tres mesos és excessiu.
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen:
“1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015.
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
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.
D’acord amb tot l’exposat, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el
següent
ACORD
Únic. Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el segon
dimecres de cada 3 mesos, a les 20 hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner”.

3r. PROPOSTA D’ALCALDIA DE CONSTITUIR LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ
Demana la paraula la senyora Borràs per enunciar que també votaran favorablement
però que també consideren que la periodicitat hauria de cada setmana ja que creuen
que, a la legislatura passada, van quedar alguns temes endarrerits.
Intervé el senyor Pubill per dir que la finalitat és ser més eficaç amb els assumptes
municipals.
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta:
“1. ANTECEDENTS
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1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015.
1.2. Cal establir l’estructura de la nova corporació, així com els òrgans en els quals es
basarà el seu funcionament, i en particular, constituir la Junta de Govern Local.
2. FONAMENTS DE DRET
La creació de la junta de govern local es fonamenta en l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que regula la potestat
d’autoorganització, en relació amb els articles 20.1.b) de la mateixa Llei i 48.1.b) 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.
Per tot l’exposat, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Constituir la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada pels membres
nomenats per l’alcaldia.
2n. La periodicitat de la sessions serà de dos vegades al mes, i les sessions tindran
lloc el dia i hora establerts per Resolució de l’alcaldia.
3r. Les competències de la Junta de Govern Local seran les que se li atribueixin per
delegació de l’alcaldia i del ple de la corporació. En tot cas, li correspon l’assistència a
l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.”
Intervé la Sra. Elia Borràs, dient que voten a favor però que creuen que s’hauria de
celebrar cada 2 mesos perquè creu que 3 mesos és excessiu.

4t. PROPOSTA D’ALCALDIA DE DELEGACIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE
GOVERN I A L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
“1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015.
1.2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la
gestió dels assumptes municipals, es considera operativa la delegació d’atribucions del
Ple de la corporació en la Junta de Govern Local i a l’alcaldia.
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2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i normativa concordant, el ple de la corporació pot delegar l’exercici de
les atribucions pròpies en l’alcaldia i en la junta de govern local, sempre que no es
trobin entre aquelles matèries indelegables previstes als articles 22.4 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 l’exposat, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent
ACORD
1r. Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local i de l’Alcaldia-Presidència, una
delegació genèrica d’atribucions en les matèries següents:

TITULAR
COMPETÈNCIA

ÒRGAN EN QUI
ES DELEGA

ATRIBUCIÓ DELEGADA

ARTICLE

Alcaldia

L’exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de la
corporació en matèries de competència
plenària.

22.2.j)
LRBRL

Ple

Alcaldia

La declaració de lesivitat dels actes de
l’Ajuntament.

22.2.k)
LRBRL

TITULAR
COMPETÈNCIA

ÒRGAN EN QUI
ES DELEGA

ATRIBUCIÓ DELEGADA

ARTICLE

Ple

Ple

Junta de Govern
Local

Les operacions de tresoreria, que li
correspondran quan l’import acumulat
de les operacions vives en aquell
moment superin el 15 per 100 dels
ingressos corrents liquidats en
l’exercici anterior, de conformitat amb
el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text refós de la
Llei d’hisendes locals.

22.2.m)
LRBRL

2n. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici que
desplegui efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, d'acord amb el que
s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre”.
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5è. PROPOSTA D’ALCALDIA SOBRE EL RÈGIM DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS
DELS CÀRRECS ELECTES
Demana la paraula la senyora Borràs per dir que el seu grup no votarà a favor
d’aquesta proposta per ser conseqüents amb el seu programa electoral.
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta:
“1. ANTECEDENTS
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es
va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015
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
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, així com a percebre assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les
condicions que estableixi el ple de la corporació.
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat
de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació.
D’acord amb tot l’exposat, el Ple aprova, per 5 vots a favor (GI) i 4 en contra (CIU) dels
membres presents, el següents acords:
1r. Establir que, amb efectes d’1 de juliol de 2015, s'estableixi el següent règim de
dedicacions i retribucions per als regidors de la present corporació:
Règim
dedicació
Marc Garcia Nadal
Parcial
Gemma
Dominguez Parcial
Garangou
Adam Domènech Serra
Parcial
Cristina Taberner Claparols Parcial
Susanna Roura Nadal
Parcial

de Percentatge
de dedicació
60%
20%

Nom i cognoms

20%
20%
20%
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Retribució (euros
bruts)
1.600 €/mes bruts
435 €/mes bruts
435 €/mes bruts
435 €/mes bruts
435 €/mes bruts

2n. La retribució de l’alcalde es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i
desembre. La retribució de la resta de regidors serà en 12 mensualitats. Es donaran
d’alta al règim general de la Seguretat Social.
3r. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació que no
tinguin dedicacions parcials ni exclusives, per assistència a les sessions dels òrgans
col·legiats que es detallen tot seguit:
Assistències al Ple: 75,82 € per sessió.
4t. Establir que tots els regidors percebin, en concepte d’indemnitzacions, les
quantitats acreditades corresponents a despeses efectivament realitzades en exercici
del seu càrrec, sent d’aplicació a aquests efectes els import per a locomoció amb
vehicle particular que la normativa vigent estableixi per al personal al servei de
l’administració local.
5è. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
6è. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació.”

6è. PROPOSTA D’ALCALDIA DE DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE
L’AJUNTAMENT A DIVERSOS ÒRGANS COL.LEGIATS
Intervé la senyora Borràs per dir que, en aquest punt, d’abstindran, perquè creuen que
se’ls podia haver consultat per formar part d’algunes d’aquests organismes ja que se’ls
va convidar a forma part en la gestió del poble.
Seguidament se sotmet a votació la següent proposta:
“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades el dia 24 de maig de 2015 i
constituït el nou Ajuntament, es fa necessari nomenar als representants de
l’Ajuntament en aquells òrgans col.legiats en que el Consistori en forma part.
D’acord amb això, el Ple aprova, per 5 vots a favor (GI) i 4 abstencions (CIU) dels
membres presents, els següents acords:
1r. Designar com a representants, titulars i suplents, d’aquest municipi en els diversos
òrgans col.legiats als que forma part aquest Ajuntament i que tot seguit es citaran, als
següent regidors:
a) Consorci Ter Brugent:
-

Titular: Sr. Marc Garcia Nadal
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-

Suplent: Sra. Cristina Taberner Claparols

b) Consorci Local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicació i les
noves tecnologies (LOCALRET)
-

Titular: Sr. Adam Domènech Serra
Suplent: Sra. Cristina Taberner Claparols

c) Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
(CILMA)
-

Titular: Sr. Adam Domènech Serra
Suplent: Sr. Marc García i Nadal

d) Consorci Alba-Ter
-

Titular: Sr. Adam Domènech Serra
Suplent: Sr. Marc García i Nadal

e) Consorci BTT
f)

Titular: Sr. Adam Domènech Serra
Suplent: Sra. Cristina Taberner Claparols

Area de Densfensa Foresltal GINSELVA
-

Titular: Sr. Marc Garcia Nadal
Suplent: Sr. Adam Domènech Serra

g) Consell Salut Pública
-

Titular: Sra. Cristina Taberner Claparols
Suplent: Sra. Susanna Roura Nadal

h) Associació de foment per a la protecció d’animals de la Selva
i)

Associació pel Foment de les Tradicions Catalanes
-

j)

Titular: Sra. Cristina Taberner Claparols
Suplent: Sr. Adam Domènech Serra

Titular: Sra. Gemma Domínguez i Garangou
Suplent: Sra. Susanna Roura Nadal

Federació de Municipìs de Catalunya
-

Titular: Sr. Marc García i Nadal
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-

Suplent: Sra. Gemma Domínguez Garangou

k) Associació Catalana de Municipis i Comarques
l)

Titular: Sr. Marc García i Nadal
Suplent: Sra. Gemma Domíneguez Garangou

Associació de Turisme La Selva, comarca de l’aigua
-

Titular: Sra. Susanna Roura Nadal
Suplent: Sr. Gemma Domínguez Garangou

m) Radio Sant Julià del Llor - Bonmatí
-

Titular: Sra. Gemma Domínguez Garangou
Suplent: Sra. Susanna Roura Nadal

n) Consell Escolar
-

Titular: Sra. Gemma Domínguez Garangou
Suplent: Sra. Susanna Roura Nadal

o) Consell de la Propietat Immobiliària
-

Titular: Sra. Gemma Domínguez i Garangou
Suplent: Sr. Marc García i Nadal

2n. Notificar aquest acord als regidors afectats.
3r. Comunicar aquest acord als diversos òrgans col.legiats als que aquest Ajuntament
en forma part.”

7è. PROPOSTA D’ALCALDIA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES
“1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015
1.2. Correspon al Ple de la corporació crear i determinar la composició de la Comissió
Especial de Comptes.
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2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i 58 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.
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent acord:
Únic. La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per la representació
proporcional dels diferents grups polítics que integren la corporació. La composició
serà la següent:
-

President: Sr. Alcalde: Marc Garcia Nadal, en representació del grup polític
Grup Independent
Vocals: Sra. Gemma Domínguez Garangou, en representació del grup polític
Grup Independent
Vocal: Sra. Èlia Borràs Farran, en representació del grup polític Convergència i
Unió.”

8è. PROPOSTA D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE LA TRESORERA
“1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional disposa que la tresoreria de les
Corporació amb secretaria de tercera es podrà encomanar a un membre de la
Corporació o a un funcionari de la mateixa.
2.2. Arran l'entrada en vigor de l'EBEP, que va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164
del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, el funcionari o membre de la
Corporació que dugui a terme el lloc de treball de tresorer ja no cal que, abans de
prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança.
Per tot això, el Ple aprova, amb 5 vots a favor (GI) i 4 abstencions (CIU), el següent
acord:
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Únic. Nomenar tresorera de l’Ajuntament la Sra. Gemma Domínguez Garangou,
regidora de la corporació”.
9è. DONAR COMPTE DEL DECRET 212/2015 DE 19 DE JUNY RELATIU A
NOMENAR ELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Es dona compte als membres del Ple del contingut del decret de l’alcaldia presidència
núm. 212 del dia 19 de juny i que tot seguit es transcriu literalment:
“1. ANTECEDENTS
Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 13 de juny
de 2015 i acordada la creació de la junta de govern local per acord de data 26 de juny
de 2015, 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
2.1. 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.
2.2. El nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la junta de govern és
competència de l'alcalde 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 i 52.4 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.
2.3. La composició de la junta de govern local, es troba regulada als articles 23.1 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 52 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.
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa
abans esmentada, aquesta Alcaldia-Presidència,
DISPOSA
1r. Nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament els regidors i
les regidores següents:
-

President: Sr. Marc Garcia Nadal, alcalde
Regidora: Sra. Gemma Domínguez Garangou
Regidora: Sra. Cristina Taberner Claparols
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-

Regidora: Susanna Roura Nadal

2n. 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. Gemma Domínguez Garangou, primera tinenta d’alcalde
Sra. Cristina Taberner Claparols, segona tinenta d’alcalde
3r. Fixar com a dia per a dur a terme les juntes de govern, el primer i tercer dimecres
de cada mes, a les 19 h. Facultar al senyor Alcalde per a suspendre la celebració de
les sessions de la Junta de Govern Local el mes d’agost i per alterar les de Setmana
Santa i Nadal, com a conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no
meynscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la
celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, el dimecres següent
a la seva celebració quan el dia fixat sigui festiu.
4t. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a
terme.
5è. 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.
6è. Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats”.
Els membres present al Ple els donen per assabentats.
Els membres del Ple es donen per assabentats el contingut d’aquest decret.
10è. DONAR COMTE DEL DECRET 214/2015 DE 22 DE JUNY RELATIU A
EFECTUAR, A FORVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, UNA DELEGACIÓ
GENÈRICA D’ATRIBUCIONS I MATERIES.
Es dona compte als membres del Ple del contingut del decret de l’alcaldia presidència
núm. 214 del dia 2 de juny i que tot seguit es transcriu literalment:
“1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. La nova
corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny de 2015.
1.2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat 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
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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, aquesta alcaldiapresidència,
DISPOSA
1r. Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions
en les matèries següents:
EN MATERIA D’URBANISME
-

-

Atorgar, denegar o prorrogar les llicències urbanístiques previstes a la
normativa urbanística.
Acordar la demolició d’obres i instal·lacions.
L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïts al Ple així com dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització així com les
seves modificacions.
Atorgar llicències de l’Annex II i donar-se per assabentat de les activitats de
l’Annex III de la Llei de prevenció i control ambiental.

EN MATERIA DE PERSONAL:
-

L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i
plantilla aprovada i les seves modificacions

la

-

L’aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per
als concursos de provisió de llocs de treball.

EN MATERIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
-

Aprovar els expedients de contractació i concessió de qualsevol naturalesa quan la
seva quantia no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, incloses les
despeses de caràcter plurianual, quan la seva direcció no sigui superior a quatre
anys sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge
indicat referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici. Els
contractes menors no queden inclosos en aquesta delegació.
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-

Aquesta delegació de facultats en matèria de contractació porta inherent, de
conformitat amb el que disposa l’article 274.2 del Text Refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya, la facultat d’aprovar:
•
•
•
•
•

el projecte tècnic
el Plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques
l’expedient de contractació
la despesa,
la facultat d’adjudicar el contracte i formalitzar-lo i totes les altres facultats
que la legislació vigent li atribueixi a l’òrgan de contractació relativa a la
interpretació dels contractes, modificació del seu contingut, pròrroga dels
seus terminis, revisió de preus, recepcions provisionals i definitives,
cancel·lacions de fiances o garanties i resolucions dels contractes.

- Aprovar les certificacions d’obra
EN MATERIA D’HISENDA
-

Sol·licitar subvencions d’organismes, institucions i entitats, públiques o
privades i acceptar les que no siguin competència del Ple.
Atorgar subvencions
L’aprovació de les factures (fase O de la despesa)

2n. Notificar aquesta resolució als membres de la Junta de Govern Local.
3r. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï
4t. 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 data de la
Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre”.
Els membres presents al Ple es donen per assabentats.

11è. DONAR COMPTE DEL DECRET 215/2015 DE 22 DE JUNY REALTIU A
EFECTURAR A FAVOR DELS REGIDORS I REGIDORES LA DELEGACIÓ
ESPECÍFICA D’ATRIBUCIONS.
Es dona compte als membres del Ple del contingut del decret de l’alcaldia presidència
núm. 215 del dia 22 de juny i que tot seguit es transcriu literalment:
1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. La nova
corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.
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1.2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió
dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions als
regidors de l’Ajuntament.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 43 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, l’alcaldia-presidència pot efectuar en favor dels regidors les atribució de
delegacions genèriques i especials.
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, aquesta alcaldiapresidència,
DISPOSA
“1r. Efectuar a favor dels regidors i regidores que s’esmentaran a continuació una
delegació genèrica i específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article
43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes
relacionats amb la matèria següent:
-

Sra. GEMMA DOMÍNGUEZ GARANGOU: Ensenyament. Cultura i Hisenda
Sr. ADAM DOMÈNECH SERRA: Medi Ambient, Joventut i Esports
Sra. CRISTINA TABERNER CLAPAROLS: Salut, Acció Social i Gent Gran
Sra. SUSANNA ROURA NADAL: Participació, dinamització ciutadana i
comunicació.

L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió.
Resten excloses les facultats de resolució.
2n. 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 acceptada.
3r. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï
4t. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, sens
perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la
Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre.”
Els membres presents al Ple es donen per assabentats.
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I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la
sessió a les 19,40 hores, de la qual s’estén la present acta que signa el Sr. AlcaldePresident amb mi, la secretària, que certifico.
Vist i plau,
L’Alcalde-President

La secretària

Marc Garcia Nadal

Imma Parramon i Burch
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