06/2015

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIOL DE 2015

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, essent les onze hores i deu
minuts del dia 8 de juliol de 2.015, sota la presidència de l’Il.ltre. Sr. Alcalde Rubén Lladós i
Gómez, es constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió ordinària en primera
convocatòria.
Assisteix a l'acte la Regidora Sra. Ivet Moncusí i Valls.
Actua com a Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.

Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) 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 Sr. Alcalde obre la sessió, amb subjecció a l'ordre del dia de la
convocatòria:
1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ACALDIA NÚMEROS 3/2015, 4/2015, 5/2015,
6/2015, 7/2015, 8/2015 I 9/2015
DECRET
D'ALCALDIA
NÚMERO
03/2015
D’ACCEPTACIÓ
DE
L’AJUT
DE
DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES EDUCATIVES EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5000
HABITANTS
Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12 de febrer de
2015, es va aprovar la concessió d’un fons de prestació “Desenvolupament de polítiques
educatives en municipis de menys de 5000 habitants”, per la suma de 1000 euros, Codi XBMQ,
núm. 15/Y/202108.
Atès que la concessió de l’ajut ve condicionat a la seva acceptació expressa per part d’aquest
Ajuntament.
En virtud de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Acceptar l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona de 1000 €, dins del fons de
prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5000
habitants”.
Segon.- Notificar el present Decret a la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri.

DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 04/2015 DONANT-ME PER ASSABENTAT DE LES
DOMICILIACIONS EFECTUADES DEL 1 AL 31 DE MAIG DE 2015
Vistes les transferències i domiciliacions bancàries efectuades des del dia 1 fins el dia 31 de
maig de 2015, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de MIL NOU-CENTS VINT-IUN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (1.921,72 €), estant totes elles conformades per
les regidories competents.
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En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,

Primer.- Donar-se per assabentats de les transferències i domiciliacions bancàries efectuades
des del dia 1 fins el dia 31 de maig de 2015, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat
de MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (1.921,72 €), estant
totes elles conformades per les regidories competents.
Segon.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri.

DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 05/2015 APROVANT EL PROJECTE DE RESTAURACIÓ
DEL SANTUARI DELS OMS DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Vist el projecte presentat pel Bisbat de Solsona i redactat per l’Arquitecte Sr. Ramon Padullés i
Rosell, de “Restauració del Santuari dels Oms”, per la suma de 30.990,54 €. (IVA No inclòs)
Vist la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
per la Restauració i conservació d’immobles de notable valor.
Vist que el projecte recull la necessitat de realitzar unes obres necessàries per la restauració
d’un bé immoble de notable valor pel municipi.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Aprovar el projecte presentat pel Bisbat de Solsona i redactat per l’Arquitecte Sr.
Ramon Padullés i Rosell, de “Restauració del Santuari dels Oms”, per la suma de 30.990,54 €.
(IVA No inclòs).
Segon.- Sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya un ajut per la
realització de les obres de restauració del Santuari dels Oms.
Tercer.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri.

DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 06/2015 DONANT-ME PER ASSABENTAT DE LES
DOMICILIACIONS EFECTUADES DEL 1 AL 30 DE JUNY DE 2015
Vistes les transferències i domiciliacions bancàries efectuades des del dia 1 fins el dia 30 de
JUNY de 2015, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de MIL DOS-CENTS
QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (1.249,89 €), estant totes elles
conformades per les regidories competents.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,

Primer.- Donar-se per assabentats de les transferències i domiciliacions bancàries efectuades
des del dia 1 fins el dia 30 de JUNY de 2015, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat
de MIL DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (1.249,89 €),
estant totes elles conformades per les regidories competents.
Segon.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri.
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DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 07/2015 APROVANT LA RELACIÓ DE FACTURES
PRESENTADA PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat
de DOS MIL TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (2.031,65 €), estant totes
elles conformades.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de DOS MIL TRENTA-UN
EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (2.031,65 €), i procedir al seu pagament dins dels
terminis legalment establerts, amb càrrec a les partides pressupost+àries corresponents.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 08/2015 REFERENT AL NOMENAMENT DEL TINENT
D’ALCALDE
Un cop celebrades les Eleccions, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal i, en
particular, pel que es refereix a la designació dels Tinents d'Alcalde.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, en la redacció actual, en concordança amb 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, la designació dels Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia, qui haurà de
procedir al seu nomenament, mitjançant Decret.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació
anteriorment esmentada
HE RESOLT
Primer. - Nomenar Tinent d'Alcalde d'aquest Ajuntament, amb efectes des del dia d'avui, a la
Regidora Sra. Ivet Moncusi i Valls.
Segon.- Establir que en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta Alcaldia, les atribucions i
competències que em reconeix la legislació vigent seran desenvolupades per la Tinent
d'Alcalde, Sra. Ivet Moncusi i Valls.
Tercer.- A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme municipal,
establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant la Tinent d'Alcalde que
hagi d'assumir les seves competències.
Quart.- Comunicar aquest Decret a la Tinent d'Alcalde afectada, fent-li constar que haurà de
mantenir informada aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com a Alcalde
accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per
aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves.
Cinquè.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la sessió extraordinària
que es convoqui en compliment del que preveu l'article 38 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 09/2015 REFERENT A LA DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES DE GESTIÓ ENVERS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ

DE

Un cop celebrades les Eleccions, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament, i
amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, en ús
de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les Bases del Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i altra
legislació concordant, considera necessari procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de
competències de caràcter general en favor dels Regidors.
Atès que de conformitat amb la legislació a la qual s'ha fet referència anteriorment, aquesta
Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels
supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, en la
nova redacció actual, i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció
actual, en les quals es regulen les competències que no poden ser objecte de delegació.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer. - Efectuar a favor dels regidors que a continuació es relacionen, una delegació general
d'atribucions de gestió i proposta de resolució dels assumptes de les seves respectives Àrees
d'actuació, i assumpció per part de l’Alcaldia de la gestió de diferents àrees d'acord amb la
definició funcional de cadascuna i respecte dels camps d’actuació que, a títol enunciatiu, es
recullen a continuació en relació amb cadascuna d’elles:
REGIDOR
Sr. Rubén Lladós i Gómez

Sra. Ivet Moncusí i Valls

ÀREA
Obres, Serveis, Urbanisme, Medi Ambient,
Serveis Socials, Turisme, Promoció Econòmica
Governació, Hisenda
Festes, Cultura, Esport, Joventut, Comerç i Sanitat

Segon.- La delegació general de competències a favor dels esmentats Regidors a la qual
abans s'ha fet referència comportarà, tant la facultat de direcció de l'Àrea corresponent, com la
gestió, fins i tot la firma de quants documents de tràmit, incloses les propostes de resolució,
siguin necessàries per a l'execució de l'esmentada delegació
Aquestes delegacions no portaran inherents cap facultat resolutòria, corresponent
l'esmentada facultat de resolució a l’òrgan que ostenti la competència, circumscrivint-se les
funcions dels Regidors i Regidores a l’estudi, proposta i execució de la matèria relacionada
amb el seu àmbit
Tercer.- Delegar de forma indistinta en tots els senyors Regidors d’aquest Ajuntament, les
competències que a aquesta Alcaldia li atorga l’article 51.1 del Codi Civil, en la nova redacció
donada per la Llei 35/1994, de 23 de desembre, per autoritzar els matrimonis civils que se
celebrin en aquest terme municipal.
Aquesta delegació faculta a tots els Regidors per autoritzar matrimonis civils, sense que
en una mateixa cerimònia pugui intervenir-n’hi més d’un.
Quart.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.
Cinquè.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació
d'aquest Decret als Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la
potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.
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En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors delegats,
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, com a
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació
en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit.
Sisè.- Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, entenent-se acceptada la competència
delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en
contra o es fa ús de la delegació.
Setè.- Donar compte al Ple d'aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el seu
text en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l'article 44.2 del text
legal abans esmentat.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’adopció dels citats Decrets.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA REFERENT A LA CREACIÓ
DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
Es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la següent moció presentada per l’Alcaldia
MOCIÓ DE L'ALCALDIA
Un cop celebrades les Eleccions Locals, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a la creació i
determinació de la composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent d'aquest
Ajuntament, amb l'objecte de dotar-lo d'òrgans complementaris de caràcter assessor, per fer
efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, en la seva redacció actual, atorga a tots els Grups Municipals integrants de la
Corporació.
Atès que de conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, constituïda per l’article
57 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, articles 58 i 60 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, en concordança amb els articles 134 i següents del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la
denominació d'aquestes Comissions Informatives d'estudi i dictamen, tant quan neixin amb
vocació de permanència per obeir a l'estructura de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com
quan neixin amb caràcter temporal amb l'objecte de tractar temes específics.
Atès que de conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions han d’estar
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen part de la
Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament.
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 57 de la Llei 8/1987,
de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, articles 58 i 60 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 amb els articles 123 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti
incompatible amb les normes anteriors, proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció dels següents

ACORDS
Primer. Crear la Comissió Informativa de caràcter permanent següent:
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- Comissió Informativa Especial de Comptes.
Segon. La Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels membres següents:


President:



Vocals:

L'Alcalde Il.lm. Sr. Rubén Lladós i Gómez o altre regidor en qui delegui.



Secretari:

Regidora Sra. Ivet Moncusí i Valls, representant del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal.
La Secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

Tercer. - La Comissió Informativa Especial de Comptes, assumirà les competències que li
atribueix l'article 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, en concordança amb l'article 212 del Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Tex Refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
El funcionament s’ajustarà al que preveu l’article 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 i pel
Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, en la redacció actual, en tots
aquells aspectes no declarats inconstitucionals per la Sentència del Tribunal Constitucional
50/1999, de 6 d’abril i, supletòriament, pel que preveuen els articles 134 a 138 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.
Quart.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals.

Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ
L’ESTABLIMENT DEL RÈGIM
CORPORACIO

DE LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA REFERENT A
D’INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS DE LA

Es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la següent moció presentada per l’Alcaldia
MOCIÓ DE L'ALCALDIA
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals, i establert el nou Cartipàs
Municipal, resulta indispensable procedir a l'establiment del règim de dedicació dels membres
polítics d'aquesta Corporació, així com el seu règim de retribucions i indemnitzacions.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció actual, en concordança
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 amb l'article 13 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per
l'exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així
com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació,
en concepte d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats
dels quals formin part, inclosos els Organismes Autònoms, així com a ser indemnitzats per les
despeses realitzades en exercici del càrrec.
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Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret
2568/1986, de 28 de novembre, els Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar d'una
infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a l'exercici del càrrec, la qual cosa,
ateses les possibilitats funcionals d'aquest Ajuntament, i a la vista del que disposa l’article 73.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció
actual, requereix assignar-los una dotació econòmica de caràcter mensual, que contindrà un
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable en funció del seu nombre de
membres, que no es podrà destinar per aquests al pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius
fixos de caràcter patrimonial.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al
Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Establir a favor dels membres de la Corporació el règim d’indemnitzacions següent:
El Sr. Rubén Lladós i Gómez, Alcalde President de l’Ajuntament, tindrà dedicació parcial del 75
%, percebent una retribució de 969,46 € mensuals bruts, quina quantia engloba els conceptes
inherents al seu càrrec d’Alcalde, així com d’assistència a totes les sessions del Ple, de
Comissions Informatives, Juntes de Portaveus, Consorcis, Organismes Autònoms o Empreses
de capital municipal o mixte, existents o que es puguin crear en el futur, i qualsevol altre que
sigui necessària per raó del seu càrrec, i tasques de manteniment, reparació i neteja
municipals.
La resta de regidors rebran indemnitzacions per assistències als òrgans col·legiats, d'acord amb lo
establert a la base 36.8 del pressupost vigent.
Segon. Notificar aquest acord als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals i a tots els
Regidors.

Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat.
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA REFERENT A LA
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT EN l’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL
BERGUEDÀ DEL QUAL FORMA PART AQUEST AJUNTAMENT.
MOCIÓ DE L'ALCALDIA
Un cop celebrades les Eleccions, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir al nomenament dels representants municipals en els
òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals forma part aquest Municipi, en
compliment d'allò 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.
Atès que de conformitat amb el que disposen els Estatuts reguladors, aquest Municipi forma
part de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.
Atès que com a membre integrant de l’esmentada Entitat, i de conformitat amb el que disposen els
Estatuts reguladors, correspon a aquest Municipi designar representants municipals en els
Consorcis.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al
Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
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ACORDS
Primer. Designar com a representant d'aquest Municipi en l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà del qual forma part aquest Ajuntament, el Regidor Rubén Lladós i Gómez.
Segon. Comunicar aquest acord al Regidor afectat i a l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà, per al seu coneixement i efectes.

Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat.

5.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL CALENDARI
LABORAL 2016
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals,
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius.
Atès que d’acord amb el que estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/83 correspon al Ple de
la Corporació la proposta de festes locals.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Proposar com a dues festes locals, a incloure al calendari laboral de l’any 2.016, les
següents:
- El dia 25 de juliol de 2.016.
- El dia 26 de maig de 2.016.
Segon .- Comunicar aquest acord, a la delegació Territorial de Barcelona del Departament de
Treball de la Generalitat.

Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA REFERENT
L’ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE

A

Es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la següent moció presentada per l’Alcaldia
MOCIÓ DE L'ALCALDIA
Un cop celebrades les Eleccions Locals, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a l'establiment de la
periodicitat de les sessions del Ple.
Atès que de conformitat amb el que disposen la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local i la Llei 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple pot
celebrar sessions ordinàries i extraordinàries, havent de celebrar-se les sessions ordinàries del
Ple amb una periodicitat trimestral, per imperatiu del que disposa l’article 98 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 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, abans esmentada, en la
redacció actual.
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Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 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, en la redacció actual, proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran amb
caràcter ordinari, tindran lloc trimestralment; el segon dimecres de mes, no festiu, dels mesos
de març, juny, setembre i desembre a les 11:00 hores, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament,
o lloc habilitat a l'efecte.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per suspendre la celebració del Ple corresponents al mes
d’agost, com a conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels
assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració de les sessions
ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi
inclòs en un període vacacional.
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors afectats, per al seu coneixement i efectes.

Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat.
7.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ
DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ
Vist el requeriment efectuat per la Direcció General d’Administració, a través de la qual
manifesta que en relació als expedients de delimitació del terme municipal de Sant Jaume de
Frontanyà que s’estan tramitant en el marc d’elaboració del mapa Municipal de Catalunya, cal a
l’empara de lo establert a l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, procedir a designar els
representats de l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà a la Comissió Territorial de
Delimitació Local.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Designar com a representats de l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà a la
Comissió Territorial de Delimitació Local, les següents persones:
-

Rubén Lladós i Gómez
Ivet Moncusí i Valls
Josep Novellas i Casabella
Elizabeth Benítez i Vilajuana

Segon .- Comunicar aquest acord, a la Direcció General d’Administració Local.

El Sr. Alcalde manifesta que a la convocatòria manca la moció relativa a la creació dels grups
municipals i adscripció dels regidors de la corporació als mateixos, amb la cosa es proposa la
urgència d’incorporar la moció a la convocatòria del ple.
Sotmesa la proposta a votació, s’acorada per unanimitat la seva incorporació.
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8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA REFERENT A LA CREACIÓ
DELS GRUPS MUNICIPALS I ADSCRIPCIO DELS REGIDORS DE LA CORPORACIO ALS
MATEIXOS
Es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació la següent moció presentada per l’Alcaldia
MOCIÓ DE L’ALCALDIA
Un cop celebrades les Eleccions el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir a la creació de grups municipals per al millor
funcionament dels òrgans de govern de la Corporació, i d’acord amb el que estableix l’article 50
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.
Vista la proposta presentada pel grup polític amb representació a l’Ajuntament.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al
Ple l’adopció dels següents.
ACORDS
Primer. Crear el següent grup municipal:
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, composat pels
següents regidors de la Corporació: Sr. Rubén Lladós Gómez, i Sra. Ivet Moncusí i Valls;
actuant com a portaveu del Grup el Sr. Rubén Lladós Gómez.

Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat.
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 11:37 hores, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.
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