ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA DE DATA 20 DE JUNY DE
2011
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
20 de juny de 2011.
Extraordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
13.00 hores
14.00 hores

Assisteixen:
Francesc Sans Vives, regidor
Miquel Cabre Just, regidor
Misericòrdia Ferré Duran, regidora
Joan Banus Masdeu, regidor
Roger Cabré Mas, regidor
Secretària:
Sra. Corona Díaz Salsench
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació.
Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes.
Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals
ha d’estar representat l’Ajuntament.
5. Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament.
6. Proposta de delegació de competències del Ple en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local.
7. Proposta de nomenament de tresorer
*******************************

Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia. Desenvolupament de la sessió i acords:
1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació
En relació a l’Acta de la sessió constitutiva de la corporació, celebrada el dia 11 de JUNY de 2011, de la
qual no es dóna lectura atès que els regidors i les regidores disposen d’una còpia, que ha estat tramesa
juntament amb la convocatòria, es fa un petit apunt per part del Sr. Roger Cabre Mas que fa constar que
hi ha una errada de redacció en el punt 3. De l’ordre del dia, corresponent a la Promesa o jurament dels
regidors i regidores, i que on diu ‹Roger Cabré Mas, respon “Si ho prometo”› ha de dir ‹Roger Cabré Mas,
respon “Si ho juro”› i que la resta de regidors van prometre. Feta la correcció de l’acta, aquesta s’aprova
per Unanimitat dels membres assistents, a la qual tots i totes donen llur conformitat.
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2. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de regulació del règim de sessions del Ple de la corporació.
El Ple, per Unanimitat dels membres assistents, ACORDA:
Indicar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el SEGON DILLUNS de cada
mes, a les 13.30 hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner.

3. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de creació de la Comissió Especial de Comptes i de la seva
composició. El Ple, per Unanimitat dels membres assistents, ACORDA:
Crear la Comissió Especial de Comptes.
Aquesta Comissió estarà integrada per la representació proporcional del diferents grups polítics que
integren la corporació. La composició serà la següent:
Alcalde:
Vocals:

Sr. Miquel Cabré Just

CIU

Sr. Joan Banus Masdeu

CIU

Sr. Roger Cabré Mas

CIU

Sr. Francesc Sans Vives

UMdC

4. Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals
ha d’estar representat l’Ajuntament.
Tots els membres assistents estan d’acord que fins a determinar altres organismes en els quals sigui
necessària la representació de la Corporació, sigui posposat aquest punt de l’ordre del dia.

5. Decret d’Alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 40 , de data 15 de juny de 2011, nomenant tinents d’alcalde
d’aquesta corporació el regidor Joan Banús Masdeu, a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 i
23.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 53.2 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
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic dels ens locals.
També és dona compte de les delegacions específiques d’atribucions a favor dels regidors i regidores que
tot seguit es relacionen, 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 següents:
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Nom Regidor

Matèria delegada

Joan Banús Masdeu

Educació
Promoció Social
Cultura

Roger Cabré Mas

Medi Ambient
Joventut
Esports
Noves Tecnologies

Misericòrdia Ferré Duran

Ciutadania
Serveis Socials
Salut

L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió. Resten excloses les
facultats de resolució.
L’Alcaldia es reserva a sí mateixa les regidories de Protecció Civil, Urbanisme i Habitatge, Agricultura,
Reg i Camins, Recursos Humans, Econòmica, Hisenda i Turisme.
6. Proposta de delegació de competències del Ple en l’Alcaldia:
Es dóna compte de la Proposta d’Alcaldia de delegar competències del Ple en l’Alcaldia.
De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
altra normativa concordant, el Ple de la corporació pot delegar l’exercici de les pròpies atribucions en
l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local, sempre que no es trobin dins les matèries indelegables previstes
a l’article 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.
El Ple, per Unanimitat de tots els membres assistents, ACORDA:
1r. Efectuar, en favor l’Alcaldia, una delegació genèrica d’atribucions, en les matèries següents:
TITULAR
COMPETÈNCIA

ÒRGAN EN QUI ES
DELEGA

Ple

Alcaldia

Ple

Alcaldia

ATRIBUCIÓ DELEGADA

ARTICLE

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

22.2.j)

La declaració de lesivitat dels actes de
l’Ajuntament.

LRBRL
22.2.k)
LRBRL
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Ple

Alcaldia

Les operacions de crèdit de quantia
acumulada dins de cada exercici econòmic
superior al 10% dels recursos ordinaris del
pressupost.

22.2.m)
LRBRL

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.

Ple

Ple

Ple

1

Alcaldia

Alcaldia

Alcaldia

Les contractacions i concessions de tota
classe quan el seu import superi el 10 per
100 dels recursos ordinaris del pressupost
i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així
com els contractes i els concessions
plurianuals, quan la seva durada sigui
superior a quatre anys i els plurianuals de
menor duració quan l’import acumulat de
totes les anualitats superi el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici i, en tot cas,
quan sigui superior a la quantia
assenyalada en aquesta lletra.

DA 2a LCSP 1

L’aprovació dels projectes d’obres i serveis
quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no 22.2.ñ)
estiguin previstos en els pressupostos.
L’adjudicació de concessions sobre els
béns de la Corporació i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial així com l’alienació del
DA 2a LCSP
patrimoni quan no estiguin atribuïdes a
l’Alcalde o President, i dels béns declarats
de valor històric o artístic qualsevol que
sigui el seu valor.

Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contracte del sector públic.
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2n. De conformitat amb allò que estableix l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aquesta
delegació tindrà efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord.

7. Proposta de nomenament de tresorer
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de nomenament de tresorer, i es proposa l’adopció dels
següents acords:
1r. Nomenar tresorer de l’Ajuntament el Sr. Roger Cabré Mas, regidor de la corporació.
Sotmesa a votació aquesta 1a proposta resulta aprovada per Unanimitat dels membres assistents.
2n. Revellar el Sr. Roger Mas Cabré a l’obligació de prestar fiança, fen constar de manera expressa que
respondran solidàriament del resultat de la seva gestió.
Sotmesa a votació aquesta 2a proposta, s’aprova amb 4 vots a favor i 1 en contra (en contra el vot del
Sr. Francesc Sans Vives)
Responen solidàriament de la gestió del tresorer, el Sr. Roger Cabré Mas, els següents:
Miquel Cabre Just, Alcalde
Misericòrdia Ferré Duran, regidora
Joan Banus Masdeu, regidor
No Respon solidàriament de la gestió del tresorer, el Sr. Roger Cabré Mas, els següents:
Francesc Sans Vives, regidor
La Secretària consulta si la llei permet que no siguin “tots” els membres de la corporació els que
responguin solidàriament del resultat de la gestió del tresorer. La Llei no diu res en contra, per tant el
nomenament queda aprovat com s’ha descrit als acords adoptats.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Vist i plau
L'alcalde,
Miquel Cabré Just

La secretària interventora,
Corona Díaz Salsench
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