AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)
Exp. 179/2015
RPH

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm.:
Caràcter:
Data:

08/15
Extraordinària
25 de juny de 2015

A la Vila de L’Armentera, el 25 de juny de 2015, essent les vuit i dos minuts del vespre, es
reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, sota la presidència de
l’Il.lm. Sr. Alcalde en funcions NARCÍS ISERN SERRA, l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar
la sessió EXTRAORDINÀRIA, conforme a l’ordre del dia repartit a aquest efecte.
Hi assisteixen:
Membre corporatiu
Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA,
Sra. Marta MORADELL i CABRATOSA,
Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ,
Sr. Joan COLOMER PAIRÉS
Sra. Àurea MAZARICO CARRASCO
Sr. Jaume ALBERT i TEIXIDOR
Sra. Mireia BAIX i COLL

Càrrec
Alcalde –President
Primera Tinent d'Alcalde
Segona Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor

Grup Municipal
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

És absent i s’excusa:
----És absent sense excusar-se:
----Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel Secretari –
Interventor Sr. Ramon Pujol Hamelink l’existència del quòrum d'un terç amb un mínim de tres
membres corporatius requerit perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ D'ACTES DE SESSIONS ANTERIORS: 13/06/2015.
L'acta esmentada s'ha tramès a tots els regidors i regidores per correu electrònic al compte de
correu facilitat per l'Ajuntament, amb caràcter previ a la celebració de la present sessió plenària. El
Sr. ALCALDE proposa la introducció d'una i després de prometo als juraments dels Srs. ALBERT,
ISERN, MORADELL, IBARZ, COLOMER i BAIX. Es passa a votar l'acta amb l'esmena proposada.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

2. DONAR COMPTES DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ.
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Antecedents de fet.
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de 2015), aquest, en el
termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per establir l’organització i el
funcionament dels òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres, de la
presa de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals i de llurs portaveus.
2. Escrits dels Srs. Regidors de la Corporació, dirigits a l'Alcalde i presentat davant de la
Secretaria General de la Corporació, pel que comuniquen la constitució del grup polític
municipal de CiU, i que han estat subscrits per tots els membres del grup respectiu. Així
mateix a l'escrit consta la designació del respectiu portaveu i del seu suplent.
Fonaments de dret.
➢ Art. 73 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
➢ Arts. 23 a 29 i 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera dono comptes al Ple del següent
ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES al Ple de la constitució dels grups polítics municipals, així com dels
respectius portaveus i llurs suplents, següents:
Grup Polític CiU
Portaveu titular: Sr. Narcís ISERN SERRA.
Portaveu suplent: Sra. Marta MORADELL CABRATOSA.
Altres membres: Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ, Sr. Joan COLOMER PAIRÉS, Sra. Àurea
MAZARICO CARRASCO, Sr. Jaume ALBERT i TEIXIDOR i Sra. Mireia BAIX i COLL.
El Ple es dóna per assabentat.

3. DONAR COMPTES DEL NOMENAMENT
CORPORACIÓ. (Exp. 170/2015).

DELS

TINENTS

D'ALCALDE

DE

LA

Antecedents de fet.
1. L'existència de Tinents d'Alcalde és preceptiva, essent nomenats per l'Alcalde d'entre els
membres de la Junta de Govern Local i, en defecte, d'entre els regidors sense superar en
nombre un terç del nombre legal de membres del Ple descartant els decimals, i n'haurà de
donar comptes al Ple en la primera sessió que celebri.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de 2015), aquest, en el
termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per establir l’organització i el
funcionament dels òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres,
comunicar el nomenament de Tinents d'Alcalde.
3. Decret de l'Alcaldia 113/2015, de 16 de juny, de nomenament de Tinents d'Alcalde.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 20, 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL).
➢ Arts. 38 i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
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Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera dono comptes al Ple del següent
ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES del Decret de l'Alcaldia 113/2015, de 16 de juny, de nomenament de
Tinents d'Alcalde que, literalment, diu:
DECRET DE L'ALCALDIA
NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE DE LA CORPORACIÓ.
Antecedents de fet.
1. L'existència de Tinents d'Alcalde és preceptiva, essent nomenats per l'Alcalde
d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, en defecte, d'entre els regidors
sense superar en nombre un terç del nombre legal de membres del Ple descartant
els decimals, i n'haurà de donar comptes al Ple en la primera sessió que celebri.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de 2015),
aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per establir
l’organització i el funcionament dels òrgans de govern i administració de
l’Ajuntament, entre d'altres, comunicar el nomenament de Tinents d'Alcalde.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 20, 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (LBRL).
➢ Arts. 38 i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals
(ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera RESOLC:
Primer. NOMENAR Tinents d'Alcalde els regidors següents:
I. Primer Tinent d'Alcalde: Sra. Marta MORADELL CABRATOSA.
II. Segona Tinent d'Alcalde: Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ.
Segon. DONAR COMPTES del present Decret al Ple municipal en la propera sessió que
celebri.
Tercer. NOTIFICAR el present Decret a les persones nomenades.
Quart. PUBLICAR el present Decret al BOP.
El Ple es dóna per assabentat.

4. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL.LEGIATS. (Exp. 170/2015).
Antecedents de fet.
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de 2015), aquest, en el
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termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per establir l’organització i el
funcionament dels òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres,
nomenar els representants municipals a òrgans col·legiats.
Fonaments de dret.
➢ Art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. NOMENAR representants de l'Ajuntament de L'Armentera als òrgans col·legiats
competència del ple a les persones que s'indiquen a continuació:
1. Consorci de la Costa Brava:
a) Titular: Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA.
b) Suplent: Sr. Jaume ALBERT i TEIXIDOR.
2. Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de
Roses i del Baix Ter:
a) Titular: Sra. Àurea MAZARICO CARRASCO.
b) Suplent: Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA.
3. Consorci de Govern Territorial de Salut Alt Empordà:
a) Titular: Sr. Joan COLOMER i PAIRÉS.
b) Suplent: Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ.
4. Consell Escolar de l'Escola Fluvianets:
a) Titular: Sra. Mireia BAIX i COLL.
b) Suplent: Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ.
5. Consell Participatiu de la Llar d'Infants Pública Municipal Passet a Passet:
a) Titular: Sra. Mireia BAIX i COLL.
b) Suplent: Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ.
6. Associació Alt Empordà Turisme:
a) Titular: Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA.
b) Suplent: Sra. Àurea MAZARICO CARRASCO.
7. Entitat Urbanística de Conservació SAU II:
a) Titular: Sra. Marta MORADELL CABRATOSA.
b) Suplent: Sr. Jaume ALBERT i TEIXIDOR.
8. Junta de Compensació SAU I:
a) Titular: Sra. Marta MORADELL CABRATOSA.
b) Suplent: Sr. Jaume ALBERT i TEIXIDOR.
9. Junta de Conservació SAU I (en tràmit de constitució):
a) Titular: Sra. Marta MORADELL CABRATOSA.
b) Suplent: Sr. Jaume ALBERT i TEIXIDOR.
10. Consell Esportiu de l’Alt Empordà:
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a) Titular: Sr. Joan COLOMER i PAIRÉS.
b) Suplent: Sra. Marta MORADELL CABRATOSA.
11. Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA):
a) Titular: Sra. Marta MORADELL CABRATOSA.
b) Suplent: Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA.
12. Federació de Municipis de Catalunya:
a) Titular: Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA.
b) Suplent: Sra. Àurea MAZARICO CARRASCO.
13. Associació Catalana de Municipis i Comarques:
a) Titular: Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA.
b) Suplent: Sra. Àurea MAZARICO CARRASCO.
14. Associació de Municipis per la Independència:
a) Titular: Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA.
b) Suplent: Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ.
15. Consorci LOCALRET:
a) Titular: Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA.
b) Suplent: Sr. Jaume ALBERT i TEIXIDOR.
16. Consorci Vies Verdes de Girona:
a) Titular: Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA.
b) Suplent: Sra. Mireia BAIX i COLL.
Segon. TRASLLADAR certificat del present acord a les entitats esmentades al punt anterior.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

5. PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL. (Exp. 170/2015).
Antecedents de fet.
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de 2015), aquest, en el
termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per establir l’organització i el
funcionament dels òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres, la
periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
2. Com a mínim cal celebrar una sessió plenària ordinària cada 3 mesos, quan es tracti de
municipi de fins a 5.000 habitants.
Fonaments de dret.
➢ Art. 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
➢ Art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
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Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. ACORDAR celebrar sessió ordinària del Ple de la Corporació el primer dimecres de cada
mes, a les vuit del vespre, havent-se de celebrar el primer el dimecres 1 de juliol de 2015. En el
cas que el dia de celebració de la sessió ordinària s'escaigués en dia festiu, la sessió ordinària es
traslladarà al dimecres hàbil següent.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

6. DONAR COMPTES DE LES DELEGACIONS DE L'ALCALDE A FAVOR DE TINENTS
D'ALCALDE I REGIDORS PER A LA GESTIÓ D'ÀREES DE LA CORPORACIÓ. (Exp.
170/2015).
Antecedents de fet.
1. La normativa vigent preveu la possibilitat que l'Alcalde delegui a altres membres electes un
àmbit material per a la seva gestió.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de 2015), aquest, en el
termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per establir l’organització i el
funcionament dels òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres,
comunicar el règim de delegacions de l'Alcalde.
3. Decret de l'Alcaldia 121/2015, de 17 de juny, de delegacions de l'Alcalde als membres
electes per a la gestió d'àrees.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 20, 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL).
➢ Arts. 38 i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera dono comptes al Ple del següent
ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES del Decret de l'Alcaldia 121/2015, de 17 de juny, de delegacions a
membres corporatius per a la gestió d'àrees que, literalment, diu:
DECRET DE L'ALCALDIA
DELEGACIONS DE L'ALCALDE A FAVOR DE TINENTS D'ALCALDE I REGIDORS PER A LA
GESTIÓ D'ÀREES DE LA CORPORACIÓ.
Antecedents de fet.
1. La normativa vigent preveu la possibilitat que l'Alcalde delegui a altres membres electes
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l'exercici de determinades atribucions, o que efectuï delegacions especials per a comeses
específiques.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de 2015), aquest, en el
termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per establir l’organització i el
funcionament dels òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres,
comunicar el règim de delegacions de l'Alcalde.
Fonaments de dret.
➢ Art. 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
➢ Art. 43 a 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera RESOLC:
Primer. DELEGAR l'exercici de les atribucions genèriques de direcció i gestió, excepte la facultat
de resoldre per mitjà d'actes administratius que afectin a tercers, relatives a les àrees que
s'indiquen, prèvia acceptació de la persona designada, als Tinents d'Alcalde i Regidors següents:
1. Primera Tinent d'Alcalde, Sra. Marta MORADELL CABRATOSA: Urbanisme i Medi
ambient.
2. Segona Tinent d'Alcalde, Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ: Cultura, Festes i Dona.
3. Regidor Sr. Joan COLOMER i PAIRÉS: Sanitat, Serveis Socials i Esports.
4. Regidora Sra. Àurea MAZARICO CARRASCO: Joventut i Tresoreria.
5. Regidor Sr. Jaume ALBERT i TEIXIDOR: Serveis públics.
6. Regidora Sra. Mireia BAIX i COLL: Ensenyament.
Es reserven per l'Alcaldia: Governació, Règim Intern, Transparència, Hisenda i Turisme.
Segon. DONAR COMPTES del present Decret al Ple en la propera sessió que celebri.
Tercer. NOTIFICAR el present Decret a les persones interessades.
Quart. PUBLICAR el present Decret al BOP i al Tauler d'Edictes de la Corporació.
El Ple es dóna per assabentat.

7. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. (Exp. 170/2015).
Antecedents de fet.
1. La Comissió Especial de Comptes, d'existència preceptiva, estarà constituïda per membres
dels diferents grups polítics integrants de la Corporació.
2. Escrit del portaveu dels diferents grups polítics dirigit a l'Alcalde, de designació de
representant i del respectiu suplent, si s'escau, a la Comissió Especial de Comptes.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL).
➢ Arts. 48, 58, 101 i 104 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.
➢ Arts. 125 a 127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
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Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. CONSTITUIR la Comissió Especial de Comptes, que dictaminarà pel sistema de vot
ponderat, i que estarà formada pels membres següents:
1. President: Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA, Alcalde – President.
2. Vocal: Sra. Àurea MAZARICO CARRASCO, regidora, designada pel Grup Municipal de
CiU.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

8. DONAR COMPTES DEL NOMENAMENT DEL REGIDOR TRESORER DE LA CORPORACIÓ.
(Exp. 170/2015).
Antecedents de fet.
1. A les Corporacions locals amb secretaria de classe tercera, com és el cas de l'Ajuntament
de L'Armentera, la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria
i recaptació poden ser atribuïdes a un membre de la Corporació o a un funcionari de
l'entitat.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 21.1.h) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL).
➢ Arts. 41.19 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera dono comptes al Ple del següent
ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES AL PLE del Decret de l'Alcaldia 120/2015, de 17 de juny, pel que es
nomena Tresorera de la Corporació que, literalment, diu:
DECRET DE L'ALCALDIA
NOMENAMENT DE REGIDORA TRESORERA DE LA CORPORACIÓ.
Antecedents de fet.
1. A les Corporacions locals amb secretaria de classe tercera, com és el cas de l'Ajuntament
de L'Armentera, la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria
i recaptació poden ser atribuïdes a un membre de la Corporació o a un funcionari de
l'entitat (art. 2.f) in fine del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol).
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2. D'acord amb la normativa són funcions de la tresoreria:
a) La gestió i custòdia de fons, valors i efectes, que comprèn:
i. La realització dels cobraments i pagaments que corresponguin als fons i valors de
l'Entitat, de conformitat amb el que estableixin les disposicions legals vigents.
ii. L'organització de la custòdia de fons, valors i efectes de conformitat amb les
directrius assenyalades per la Presidència.
iii. Executar, conforme a les directrius marcades per la Corporació, les consignacions
a Bancs, Caixa General de Dipòsits i establiments anàlegs, autoritzant amb
l'Ordenador de pagaments i l'Interventor els xecs i altres ordres de pagament que
es giren contra els comptes oberts a dits establiments.
iv. La formació dels plans i programes de Tresoreria, distribuint en el temps les
disponibilitats dineràries de l'Entitat per a la puntual satisfacció de les seves
obligacions, atenent a les prioritats legalment establertes, conforme a les directrius
marcades per la Corporació.
b) La direcció dels serveis recaptatoris, sens perjudici de les delegacions acordades a
favor de l'Organisme Autònom XALOC de la Diputació de Girona, que comprèn:
i. L'impuls i direcció dels procediments recaptatoris, proposant les mesures
necessàries perquè el cobrament es realitzi dins dels terminis assenyalats.
ii. L'autorització de plecs de càrrec de valors que es lliurin als recaptadors i agents
executius.
iii. Dictar la providència de constrenyiment als expedients administratius d'aquest
caràcter i autoritzar la subhasta de béns embargats.
iv. La tramitació dels expedients de responsabilitat per perjudici de valors.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 21.1.h) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL).
➢ Arts. 41.19 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
➢ Arts. 194 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
➢ Art. 2.f) in fine del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
➢ Art. 5 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de Règim jurídic dels funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera RESOLC:
Primer. NOMENAR Tresorera de la Corporació a la regidora Sra. Àurea MAZARICO CARRASCO,
que comprendrà les funcions de tresoreria i recaptació.
Segon. DONAR COMPTES del present Decret al Ple municipal en la propera sessió que celebri.
Tercer. NOTIFICAR el present Decret a les persones nomenades.
Quart. PUBLICAR el present Decret al BOP.
Cinquè. TRASLLADAR el present Decret a les entitats financeres amb relació contractual amb
l'Ajuntament.
El Ple es dóna per assabentat.
C/ Pau Casals, 2 – Tel. 972 52 01 21 – Fax 972 52 05 54 – 17472 L'ARMENTERA – ajuntament@armentera.cat

AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)

9. RÈGIM DE DELEGACIONS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ (Exp. 170/2015).
Antecedents de fet.
1. La normativa vigent atribueix al Ple un conjunt de competències que, en alguns casos, són
delegables a l'Alcalde o a la Junta de Govern Local.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de 2015), aquest, en el
termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per establir l’organització i el
funcionament dels òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres, el règim
de delegacions del Ple a l'Alcalde o a la Junta de Govern Local.
Fonaments de dret.
➢ Art. 22 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
➢ Arts. 50 i 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. DELEGAR a l'Alcalde – President les atribucions següents:
a) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de
competència plenària.
Segon. PUBLICAR el present acord al BOP i al tauler d'anuncis de la Corporació.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

10. RÈGIM DE RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES CORPORATIUS (Exp.
170/2015).
Antecedents de fet.
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de 2015), es proposa a
continuació el règim de retribucions, atenent al grau de dedicació i de responsabilitat, i
d'indemnitzacions dels membres electes de la Corporació.
2. L'Alcalde, en el termini de 30 dies des del seu nomenament, ha de convocar el Ple de la
Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans de govern i
administració de l’Ajuntament, entre d'altres, acordar el règim de retribucions i
indemnitzacions dels membres corporatius.
3. Informe del Secretari – Interventor.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 74 i 75, 75 bis, 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
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Disposició Addicional 19ª de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l'Estat per al 2014.
➢ Art. 13 i 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
➢ Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat, en especial els arts. 1.3, 11, 12.2, 16, 17 i 22.2.
➢

Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR el règim de retribucions dels membres corporatius següent:
I. Dedicacions exclusives: Cap.
II. Dedicacions parcials: Una:
1. Sra. Marta MORADELL CABRATOSA, Primera Tinent d'Alcalde, dedicació parcial del
75%, amb una retribució bruta de 1.394,11 € mensuals, per 12 mensualitats anuals.
Segon. ORDENAR donar d'alta a la Seguretat Social les persones esmentades al punt anterior.
Tercer. DECLARAR compatible la dedicació aprovada al punt Primer amb la respectiva ocupació
remunerada següent:
1. Sra. Marta MORADELL CABRATOSA, Primera Tinent d'Alcalde, amb l'ocupació en el
sector privat com a administrativa, desenvolupant dita tasca a jornada parcial inferior al
25%.
Quart. DONAR COMPTES al Ple de l'acceptació expressa dels membres electes que gaudeixin de
règim retributiu, en la propera sessió plenària ordinària que es celebri.
Cinquè. PUBLICAR íntegrament el present acord al BOP i al tauler d'anuncis de la Corporació.
Sisè. TRAMETRE certificat del present acord a la Direcció General d'Administració Local del
Departament de Governació de la Generalitat, als efectes que s'escaiguin en relació a la
subvenció atorgada per a la retribució de determinats càrrecs electes locals.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

11. DONAR COMPTES DE LES DELEGACIONS DE L'ALCALDE A FAVOR DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL (Exp. 170/2015).
Antecedents de fet.
1. La normativa vigent atribueix a l'Alcalde un conjunt de competències que, en alguns casos,
són delegables a la Junta de Govern Local.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de 2015), aquest, en el
termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per establir l’organització i el
funcionament dels òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres,
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comunicar el règim de delegacions de l'Alcalde a la Junta de Govern Local.
3. Atès que la Corporació no ha considerat convenient constituir la Junta de Govern Local per
aquest mandat, no és oportuna la delegació de competències de l'Alcalde a favor d'aquest
òrgan col·legiat.
Fonaments de dret.
➢ Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
➢ Art. 41 a 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera dono comptes al Ple del següent
ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES del Decret de l'Alcaldia 129/2015, de 25 de juny, que, literalment, diu:
DELEGACIONS DE L'ALCALDE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Antecedents de fet.
1. La normativa vigent atribueix a l'Alcalde un conjunt de competències que, en alguns
casos, són delegables a la Junta de Govern Local.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de 2015),
aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per establir
l’organització i el funcionament dels òrgans de govern i administració de
l’Ajuntament, entre d'altres, comunicar el règim de delegacions de l'Alcalde a la
Junta de Govern Local.
3. Atès que la Corporació no ha considerat convenient constituir la Junta de Govern
Local per aquest mandat, no és oportuna la delegació de competències de l'Alcalde
a favor d'aquest òrgan col·legiat.
Fonaments de dret.
➢ Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL).
➢ Art. 41 a 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals
(ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera RESOLC:
Primer. ESTABLIR un punt a l'ordre del dia de les sessions ordinàries del ple municipal
anomenat Donar comptes de les resolucions de l'Alcaldia, per tal de mantenir el ple
informat en relació a les resolucions dictades.
Segon. DONAR COMPTES al Ple del present Decret, en la propera sessió que celebri.
El Ple es dóna per assabentat.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde – President aixeca la sessió quan
manquen quatre minuts per dos quarts de deu de la nit, de tot el que, com a Secretari –
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Interventor, CERTIFICO.
Vist-i-plau,
L'Alcalde – President

El Secretari

C/ Pau Casals, 2 – Tel. 972 52 01 21 – Fax 972 52 05 54 – 17472 L'ARMENTERA – ajuntament@armentera.cat

