AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. 6/2011
Caràcter: Cartipàs
Dia: 16 de juny de 2011
Hora d’inici: 22:00 hores
Hora d’acabament: 22:45 hores
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS
Alcalde-President:
Il·lm. Sr. David Serrat i Soldevila
Regidors:
Marina Puigcorbé i Sabata
Joan Sala i Vernet
Jordi Coll i Capdevila
Josep Llimós i Camprubí

Assisteixen la senyora Leonor Escuer i Hernández, administrativa de l’Ajuntament i
secretària delegada pel SAT del Consell Comarcal del Ripollès a l’Ajuntament de Les
Llosses.
Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel SAT
del Consell Comarcal del Ripollès a l’ajuntament de Les Llosses.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal
forma a l'efecte de tractar els punts inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA
1. Assignació del règim de sessions i forma de la convocatòria.
2. Resolucions d'Alcaldia en matèria de nomenament de tinent d’alcalde i
atribució de regidories.
3. Constitució de la Comissió Especial de Comptes.
4. Donar compte del nomenament dels clavaris de la corporació.
5. Nomenament de representants municipals a diferents entitats i organismes.
6. Retribució dels membres de la corporació per l’exercici dels seus càrrecs.
1. ASSIGNACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS I FORMA DE LA
CONVOCATÒRIA.
Atesa la competència plenària per a la determinació del seu règim de sessions,
d’acord amb l’article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals
El ple adopta, per unanimitat, els següents acords:
PRIMER. Establir les sessions ordinàries del Ple l’últim dijous dels mesos senars
a les 22 hores; celebrant-se la propera sessió plenària el dia 28 de juliol de 2011.
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SEGON. Les convocatòries de les sessions plenàries es duran a terme a l’adreça
de correu electrònic que els regidors designin i que comunicaran, a la secretaria
de l’Ajuntament, en el termini màxim dels quinze dies posteriors a la celebració
d’aquesta sessió plenària.
2. RESOLUCIONS D'ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE
TINENT D’ALCALDE I ATRIBUCIÓ DE REGIDORIES.
2.1. Es dóna compte del decret d’alcaldia, de 14 de juny 2011, de
nomenament de tinent d’alcalde:
“...”
Ateses les competències atorgades a l’alcaldia per l’article 125 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació al nomenament de
tinent d’alcalde.
Atès que aquesta corporació no té constituïda Comissió de Govern, el nombre de
tinents d’alcalde no pot superar el terç del nombre legal de membres de la
corporació, sense tenir en compte els decimals, d’acord amb l’article 46 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Per tot l’anterior,
RESOLC
1. Nomenar tinent d’alcalde al regidor Sr. Joan Sala i Vernet.
2. Publicar aquest acord al BOP de Girona i al taulell d’anuncis de la corporació.
3. Notificar-ho al regidor i donar-ne compte al ple.
“...”
2.2. Es dóna 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
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"… 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'encomanda de gestió,
Resolc:
1. Encomanar les gestions relacionades amb les àrees de competències de l'alcalde
que es diran tot seguit en els regidors que també es diran:
Competències
Àrea d’Urbanisme i d'obres
Àrea de Cultura i Festes
Àrea de Turisme
Àrea de la Farga de Bebiè
Àrea de Medi Ambient

Regidor/a encomanat/ada
Joan Sala i Vernet
Marina Puigcorbé i Sabata
Jordi Coll i Capdevila
David Serrat i Soldevila
Josep Llimós i Camprubí

2. La durada de les encomanes 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 encomanda qui ha de
dictar els acords i resolucions de caràcter jurídic que donin suport a l'acti vitat
encomanada.
3. Publicar les anteriors encomanes 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.
“...”
3. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
De conformitat amb l'article 58.3 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, l'esmentada
Comissió estarà integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la
Corporació. en proporció a la seva representació.
El ple adopta, per unanimitat, que els integrants de la Comissió especial de
comptes seran els següents:
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Sr. David Serrat Soldevila, alcalde. Grup municipal ERC
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata, regidora. Grup municipal ERC.
Sr. Josep Llimós i Camprubí, regidor. Grup municipal CIU.
4. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DEL TRESORER I DEL
CLAVARIS DE LA CORPORACIÓ.
Es dóna compte que per Resolució de l’Alcalde de data de 14 de juny de 2011,
s’ha ratificat com a interventor i clavari de la Corporació el Sr. Manel Vázquez i
Díaz, del SAT del CCR, i com a tresorera i clavari la Sra. Marina Puigcorbé i
Sabata.
5. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A DIFERENTS
ENTITATS I ORGANISMES.
El ple adopta, per unanimitat, designar com a representants municipals a les
diferents entitats i organismes els següents membres:
- ADF : Joan Sala i Vernet (Ajuntament) i David Serrat i Soldevila (propietari)
- CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT: Joan Sala i Vernet
- AMPI: Alcalde Sr. David Serrat i Soldevila o regidor en qui delegui.
- CILMA: Alcalde Sr. David Serrat i Soldevila o regidor en qui delegui.
- ACM: Alcalde Sr. David Serrat i Soldevila o regidor en qui delegui.
- LOCALRET: Alcalde Sr. David Serrat i Soldevila o regidor en qui delegui.
- MANCOMUNITAT DEL RIPOLLÈS: Sr. Josep Llimós i Camprubí.
- MANCOMUNITAT DEL BISAURA I ALT LLUÇANÈS: Marina Puigcorbé i
Sabata
- ERSA: Sr. Josep Llimós i Camprubí.
- CONSORCI ALBA TER: Josep Llimós i Camprubí.
Qualsevol d’ells podrà delegar en un altre membre de la corporació.
6. RETRIBUCIÓ DELS MEMBRES DE
L’EXERCICI DELS SEUS CÀRRECS.

LA

CORPORACIÓ

PER

Atès que els membres de les corporacions locals que desenvolupin els seus
càrrecs amb dedicació parcial, percebran retribucions pel temps de dedicació a
aquestes tasques, d’acord amb el previst a l’article 75.2 de la Llei 7/1985, del 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès que l’alcaldia ja tenia assignada una retribució de 671,59 euros mensuals,
amb una dedicació parcial de 65% de la jornada.
El ple adopta, per unanimitat, l’acord següent:
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ÚNIC. Mantenir les condicions de dedicació parcial del 65% de la jornada,
assignades a l’alcaldia, juntament amb els imports de la seva retribuci ó, els quals
ascendeixen a una retribució bruta mensual de 671,59 euros.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:45 hores, de la
qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
David Serrat i Soldevila
Alcalde
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