PLE DE L’AJUNTAMENT
9 DE JULIOL DE 2015
SESIÓ EXTRAORDINÀRIA D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

ACTA
Identificació de la sessió
· Núm.: 7
· Data: 9 de juliol de 2015
· Horari: 17:00 hores
· Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
Assistents:
Regidors:
- Pere Brugués i Segundo
- Lluís Vila i Pujol
- Esther Clemente i Isern
- Josep Sardà i Cusí
- Joan Martínez i Roca
Secretari:
- Ignacio Cardona Alonso
No hi assisteixen:
Han excusat l’absència:
Ordre del dia:
1. Donar compte del Decret de nomenament de Tinent d’Alcalde
2. Donar compte del Decret de delegacions de funcions als regidors i constitució
del cartipàs municipal.
3. Fixar la periodicitat dels plens ordinaris de la Corporació
4. Nomenar els representants de l’Ajuntament davant els diversos òrgans.
5. Crear i nomenar els membres de la Comissió de Comptes i de la Comissió de
Delimitació Municipal
6. Fixar la dedicació, l’import de les retribucions i les indemnitzacions a percebre
pels membres de la Corporació.
c/ Església, 2

17732- Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)

http://www.santllorençdelamuga.cat
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A Sant Llorenç de la Muga, el nou de juliol de dos mil quinze, essent les disset
hores, es reuneix en sessió extraordinària d’organització i funcionament de
l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga el Ple del Consistori, sota la Presidència
del senyor Alcalde i amb l’assistència dels regidors anotats a l'inici.
També hi assisteix el Secretari de la Corporació senyor Ignacio Cardona Alonso,
que aixeca el present acta.
El Sr. Alcalde declara oberta la sessió.
PRIMER. NOMENAMENT DE TINENT D'ALCALDE
El Sr. Alcalde dóna compte del decret de nomenament de Tinent d’Alcalde, que
diu el següent:
“Atès el que disposen 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, i l’article 46 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que preveuen la facultat de
l’Alcalde de designar i revocar lliurement els tinetns d’Alcalde de l’Ajuntament,
DECRETO:
Primer: Nomenar com a Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga al
Sr. Pere Brugués Segundo.
Segon: Comunicar el present nomenament a l’interessat i al Ple de l’Ajuntament, i fer-ho
públic mitjançant edictes per a general coneixement .
A Sant Llorenç de la Muga, el nou de juliol de dos mil quinze.”

SEGON. CARTIPAS MUNICIPAL I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.
Pel Sr. Alcalde es dóna compte del decret de formació del cartipàs municipal i
delegació de competències, que diu el següent:
“Atès el que disposen l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, l’article 53 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 de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pels quals l’Alcalde
pot delegar en els Tinents d’Alcalde i Regidors les seves competències, mitjançant
Decret d’Alcaldia, que contindrà l’àmbit, les facultats i condicions de les delegacions.
Donada la conveniència d’establir el nou cartipàs municipal i distribuir les diferents àrees
de responsabilitat entre els regidors,
DECRETO:
Primer: Delegar en el regidor Sr. Pere Brugués Segundo les àrees d'Urbanisme, Medi
Ambient i Ciutadania.
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Segon. Delegar en la regidora Sra. Esther Clemente Isern les àrees de Benestar Social,
Turisme, Esport, Comerç, Sanitat, Gent Gran, Joventut, Cultura i Coordinació amb les
Entitats.
Tercer. Delegar en la regidor Josep Sardà Cusí les àrees de Festes, Manteniment i
Servei, Personal i Promoció Local.
Quart. El Sr. Alcalde es reserva les àrees d'Alcaldia, Governació, Economia i Hisenda,
Patrimoni, Obres Públiques i Cultura, a més de qualsevol altra que no hagi estat
expressament delegada.
Cinquè. Les facultats delegades són en tots els casos les de gestió de les àrees
corresponents, sense la facultat de dictar resolucions que afectin a tercers, i sortiran
efectes des del dia següent al de la data del Decret.
Sisè. Donar compte al Ple en la següent sessió que es celebri, i fer públiques les
delegacions per a general coneixement.
A Sant Llorenç de la Muga, el nou de juliol de dos mil quinze”

TERCER. PERIOCIDITAT DELS PLENS
L’Alcalde exposa que el Ple de l’Ajuntament ha de fixar en la seva primera reunió
la periodicitat amb la qual tindran lloc les sessions ordinàries, proposant que
siguin trimestrals i es celebrin l'últim dijous del emes que toqui, a les 17:00 hores.
Els primers Plens ordinaris es celebrarà els dies 30 de juliol i 24 de setembre,
amb periodicitat bimensual, per tal que no hi hagi massa temps sense celebrar
Ple, i a partir de setembre ja seran trimestrals.
Es sotmet a aprovació la següent proposta:
"PRIMER. Establir que les sessions ordinàries del Ple tindran caràcter
trimestral.
Sense perjudici d'això, la primera es celebrarà al mes de juliol, i la segona al
mes de setembre, amb periodicitat bimensual, per tal de poder celebrar tres
sessions ordinàries dintre d'aquest any 2015.
Les sessions tindran lloc, amb caràcter general, el darrer dijous de mes, els
mesos de març, juny, setembre i desembre, a les 17:00 hores de la tarda, a la
Sala de Plens de l'Ajuntament
SEGON. Facultar l'Alcalde per modificar el dia i hora de la convocatòria, amb
un marge d'una setmana.
TERCER. Notificar aquest acord als membres de la Corporació."
El regidor Joan Martínez pren la paraula per sol·licitar que es modifiqui l'hora,
donat que a les cinc de la tarda els veïns no podran assistir. Proposa que es
celebrin a partir de les 19 hores.
L'Alcalde li replica que fent-los a aquesta hora els regidors poden després
treballar en els temes tractats i fer les reunions de treball.
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Es sotmet la proposta a votació, i es aprovada amb quatre vots favorables (Lluís
Vila, Pere Brugués, Josep Sardà i Esther Clemente) i un en contra (Joan
Martínez).
QUART. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
Un cop constituïda la nova Corporació el dia 13 de juny de 2015, com a
conseqüència de les eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de 2015, és
necessari nomenar els representants de la Corporació en els òrgans col·legiats
que són de la competència del Ple, d'acord amb el que disposa l'article 38.c) del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per això, l'Alcalde proposa al Ple l'adopció del següent acord:
"PRIMER. Nomenar els següents representants de la Corporació en els
òrgans col·legiats que seguidament s'assenyalen:
- CILMA Consell d'Iniciatives Locals Pel Medi Ambient: Pere Brugués i
Segundo
- Associació Salines Bassegoda: Lluís Vila i Pujol
- Consorci de l'Alta Garrotxa: Lluís Vila i Pujol
- Associació Catalana de Municipis: Lluís Vila i Pujol
- Federació Catalana de Municpis: Lluís Vila i Pujol
- Associació de Municipis per la Independència: Lluís Vila i Pujol
- Associació de Micropobles de Catalunya: Lluís Vila i Pujol
SEGON. Notificar el nomenament als regidors nomenats.
TERCER. Notificar els nomenament als organismes respectius."
El Ple, per unanimitat, aprova la proposta de nomenaments.
CINQUÉ. NOMENAMENT DE COMISSIONS
Un cop constituïda la nova Corporació el dia 13 de juny de 2015, com a
conseqüència de les eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de 2015, és
necessari nomenar les Comissions de necessària creació i que són de la
competència del Ple.
La Comissió Especial de Comptes és un òrgan d'existència obligatòria a tots els
municipis, d'acord amb el que disposen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local s l'article 38.c) del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i que ha d'estar format
per un mínim de cinc regidors amb representació de tots els grups polítics.
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L'article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i demarcació territorial dels municipis de Catalunya, disposa quan es
produeixi la renovació del consistori per un procés electoral, s'haurà de nomenar
una nova comissió de delimitació.
Per tot això, L'Alcalde proposa al Ple l'aprovació dels següent acord:
"PRIMER. Crear la Comissió Especial de Comptes, i nomenar els següents
membres:
Lluís Vila i Pujol: President
Pere Brugués Segundo. Vocal
Esther Clemente Isern: Vocal
Josep Sardà i Cusí: Vocal
Joan Martínez i Roca: Vocal
Secretari: Ignacio Cardona Alonso
SEGON. Nomenar la comissió de delimitació municipal, que serà formada pels
següents membres:
President: Lluís Vila Pujol
Vocal: Josep Sardà Cusí
Vocal: Pere Brugués Segundo
Tècnic: Jaume Coromines Blanch
Secretari: Ignacio Cardona Alonso
TERCER. Notificar el nomenament als membres nomenats.
QUART. Notificar els nomenament als organismes respectius."
S'aprova la proposta per unanimitat dels assistents.
SISÈ. DEDICACIONS; RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS
Un cop constituïda la nova Corporació el dia 13 de juny de 2015, com a
conseqüència de les eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de 2015, és
necessari establir el règim de dedicacions, retribucions, assistència i
indemnitzacions dels membres de la corporació.
D'acord amb el que estableixen els articles 74, 75 i 75 bis de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 166 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril.
Per això, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
"PRIMER. Establir que el Sr. Alcalde exercirà el seu càrrec amb una dedicació
del 75 %.
SEGON. Fixar una retribució anual, en 12 pagues, per la dedicació abans
establerta del Sr. Alcalde, de 10.859,07 €
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Aquesta retribució serà minorada en les quantitats que correspongui per les
cotitzacions de Seguretat Social i per les retencions de l'Impost de la Renda
de les Persones Físiques que corresponguin
TERCER. Establir una indemnització per assistència a les sessions del Ple a
favor dels regidors sense retribució per dedicació exclusiva o parcial, de 130 €
per sessió.
L'import màxim anual serà de 1.600 €. El Sr. Alcalde, amb retribució fixa, no
meritarà compensació per assistència a Plens i comissions.
QUART. Notificar aquest acord als membres de la Corporació"
El regidor Joan Martínez pren la paraula per preguntar al Sr. Alcalde sobre la
dedicació establerta i la retribució de l'Alcalde. El Sr. Alcalde li respon que es
tracta de la dedicació màxima permesa per a un Ajuntament petit, i que l'import
de la retribució està sufragat per una compensació que estableix el Departament
de Governació amb aquest fi.
El regidor Joan Martínez manifesta que ell rebrà la indemnització per assistència
a Plens, però farà donació a les diverses entitats del municipi (al fútbol, la
societat...).
La proposta és aprovada per unanimitat dels assistents.
I no havent cap més punt a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixecà la sessió a un
quart de sis del vespre, de la qual s'estén la present acta de la que jo, el
Secretari, en dono fe.

El Secretari

c/ Església, 2

L'Alcalde
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