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Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dilluns, 29 de juny de 2015

Número de registre 5988

AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR
Edicte sobre el nou cartipàs municipal de l’Ajuntament
D’acord amb els article 44.2 i 46.2 del Reglament d’Organització, Règim Jurídic i Funcionament de les
Entitats Locals i 75.5 de la Llei 7/1985, es fan públics els decrets de l’Alcaldia i els acords del Ple Corporatiu
sobre delegacions de competències, nomenaments i retribucions, adoptats en el marc del nou cartipàs
municipal:
a) Decret d’Alcaldia de nomenaments de tinents alcalde de 13.06.2015
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari
que aquesta Alcaldia nomeni els tinents d’alcalde, ja que són òrgans d’existència obligatòria en tots els
ajuntaments.
Vist el que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; 53.2 i 55 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i 46 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Correspon als Tinents d’Alcalde, en quan a tal, substituir aquesta Alcaldia en la totalitat de les seves
funcions, i per ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti
per a l’exercici de les seves atribucions.
RESOLC
1r. Nomenar tinents d’alcalde els regidor que tot seguit es relacionen:
- Primer tinent d’alcalde: Sr. Jordi Carbonell Palou
- Segon tinent d’alcalde: Sr. Agustí Picas Martell
2n. Notificar aquesta resolució als regidors nomenats.
3r. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.
4t. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri.
b) Decret d’Alcaldia de delegacions del 13.06.2015
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, aquesta Alcaldia
considera necessària la delegació de determinades atribucions als regidors, a fi de dotar d’una major
celeritat i eficàcia l’actuació municipal.
Vist el que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; 53.3 i 56 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
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2/2003, de 28 d’abril, i 43.3 i 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC
Primer. Organitzar el govern i l’administració municipal a través de les següents àrees de responsabilitat de
gestió i planificació que inclouen aquests assumptes i serveis municipals:
1. Àrea de Territori i Urbanisme
- Planejament, gestió i disciplina urbanística
- Llicències urbanístiques, ordres d’execució i declaración de ruïna
- Llicències activitats mediambientals
- Protecció legalitat urbanística
- Direcció i gestió serveis tècnics municipal
- Obres públiques
2. Àrea de Governació , Relacions Institucionals i Festes
- Recursos humans i personal
- Organització administrativa
- Seguretat ciutadana i protecció civil
- Serveis generals
- Direcció i gestió personal brigada municipal
- Direcció i gestió personal de neteja
- Relacions institucionals i ciutadanes
- Relacions amb ADF
- Festes populars
3. Àrea de Serveis Públics Municipals
- Enllumenat públic
- Recollida i tractament residus
- Recollida selectiva
- Neteja viària
- Subministrament aigua potable
- Subministrament llum
- Subministrament gas
- Telefonia mòbil i internet
- Cementiri
- Parcs, jardins i zones verdes
- Neteja edificis i espais públics
- Pavimentació vies urbanes
4. Àrea d’Economia i Hisenda, Comerç i Turisme
- Establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics
- Inspecció i recaptació tributaria
- Ordenances fiscals
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- Patrimoni municipal i inventari de béns i drets municipals
- Promoció econòmica
- Comerç
- Turisme
5. Àrea de Medi Ambient i món rural
- Agricultura
- Ramaderia
- Boscos i terrenys forestals
- Noves activitats econòmiques rurals
- Protecció medi ambient
- Lleres i aigües fluvials
- Animals abandonats
6. Àrea de sanitat, serveis socials i ensenyament
- Escola ( activitats, ZER, edificis, menjador, subvencions ) i representació consell escolar
- Atenció primària de la salut i consultori mèdic
- Protecció de la salubritat pública
- Serveis socials
- Atenció gent gran
7. Àrea de Joventut, Cultura i Esports
- Activitats joventut i coordinació amb el consell comarcal
- Activitats esportives i coordinació amb el consell comarcal
- Serveis culturals i organització activitats lúdiques
Segon. Efectuar les delegacions genèriques de les diferents àrees a favor dels regidors següents:
1. Jordi Rosell Ginesta: Territori i Urbanisme, Governació, Relacions Institucionals i Festes
2. Jordi Carbonelll Palou: Serveis Públics Municipals, Joventut, Cultura i Esports
3. Agustí Picas Martell: Medi Ambient i món rural
4. Joan Roig Roca: Economia i Hisenda, Comerç i Turisme
5. Maria Estel Valverde Company: sanitat, serveis socials, i ensenyament
Tercer. Les delegacions genèriques efectuades als regidors abasten les facultats de direcció, impuls, estudi i
coordinació dels serveis municipals i les activitats corresponents, restant exclosa la facultat de dictar i
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Quart. Les delegacions produiran efectes a partir de l’endemà de la data d’aquesta resolució i tindran
caràcter indefinit, sense perjudici de la facultat d’advocació d’aquesta alcaldia.
Cinquè. Les delegacions s’entendran acceptades tàcitament si en el termini de 3 dies hàbils a comptar de
l’endemà de la notificació d’aquesta resolució els regidors no manifesten expressament davant l’Alcaldia que
no les accepten.
Sisè. Notificar aquesta resolució als regidors afectats
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Setè. Publicar aquesta resolució al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
Vuitè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió.
c) Acord del Ple 8/2015 de 17.06.2015 de delegacions del Ple a l’alcaldia
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, es considera
necessària la delegació de determinades atribucions del Ple a l’alcalde, a fi de dotar d’una major celeritat i
eficàcia l’actuació municipal.
Vist el que disposen els articles 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,reguladora de les bases del règim local;
52.4 i 57 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i 51 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, el Ple, per majoria absoluta, adopta el següent acord:
1r. Delegar a l’alcalde les atribucions següents:
a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència
plenària.
b) La compareixença de la corporació en tot tipus de processos judicials que se segueixin per o contra altres
administracions o particulars.
c) La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el
Ple sigui l’òrgan municipal competent.
d) L’ordre de demolició de les edificacions il·legals.
3r. Notificar aquest acord als òrgans delegats.
4t. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.
d) Acord del Ple 8/2015 de 17.06.2015 sobre establiments del règim de dedicació i retribucions
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari
establir el règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació,
així com la dotació econòmica dels grups polítics municipals.
Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, el Ple, per unanimitat dels seus membres adopta el següent acord:
1r. Establir que el Sr. Jordi Rosell Ginesta, Alcalde de la Corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació
parcial del 50% de la jornada, que correspon a un total de 18,75 hores setmanals i es fixa una retribució
bruta mensual de 516,61 €.
2n. Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social i
percebran les seves retribucions en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. La retribució anterior tindrà les
retencions legalment establertes a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques i per quotes a
la Seguretat Social.
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3r. Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial el
següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de la corporació de què formin part:
- Per assistència a les sessions del Ple: 100 €.
4t. Establir a favor de tots els membres de la corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses
efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.
5è. No assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica de caràcter anual.
6è. Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació.
7è. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.
8è. S’informa que cada membre de la Corporació, per voluntat pròpia i expressa, pot renunciar al cobrament
d’aquestes quantitats previstes per indemnitzacions (assistències), mitjançant escrit presentat a la
intervenció municipal. En el cas de renúncia, no es computaran aquestes quantitats com a rebudes pels
membres de la Corporació En aquest sentit, el Sr. Jordi Carbonell Palou manifesta davant del Ple que ell
renuncia al cobrament d’aquestes quantitats previstes per assistències.
e) Acord del Ple 8/2015 de 17.06.2015 sobre nomenament de tresorer-dipositari
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari
nomenar el tresorer de la corporació.
L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball de funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, i la disposició transitòria primera del Decret
195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari
amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, estableixen que en les corporacions
locals amb secretaries de classe tercera, la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat,
tresoreria i recaptació pot ser atribuïda a un membre o a un funcionari de la corporació.
Vist el que disposa l’Ordre de 16 de juliol de 1963, del Ministeri de la Governació, sobre el règim de
dipositaries de fons no servides per funcionaris pertanyents al cos nacional.
Per tot això exposat, el Ple, per unanimitat dels seus membres, adopta el següent acord:
1r. Nomenar el regidor Sr. Joan Roig Roca, tresorer-dipositari de l’Ajuntament de Prats i Sansor.
2.n. Arran l’entrada en vigor de l’EBEP, que va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, el funcionari o membre de la Corporació que dugui a terme el lloc de treball de tresorer ja no
cal que, abans de prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança, encara que no s’eximeix de la
responsabilitat ( patrimonial, disciplinaria, penal, comptable ) derivada de una mala gestió dels fons públics.
3r. Facultar-lo per a la gestió dels comptes bancaris de l’Ajuntament i autoritzar per a la disposició de fons la
seva signatura, la qual serà sempre necessària juntament amb la de l’alcalde i la del secretari interventor.
4t. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que celebri
f) Acord del Ple 8/2015 de 17.06.2015 sobre representant en òrgans col·legiats
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari
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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 pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, el Ple, per unanimitat dels seus membres, adopta el següent acord:
- Nomenar a la regidora d’Ensenyament, Sra. Maria Estel Valverde Company, representant de l’Ajuntament
a l’escola Sant Serni de Prats i a la ZER Baridà-Batllia.
- Nomenar al regidor d’Esports, Sr. Jordi Carbonell Palou, representant de l’Ajuntament al Consell Esportiu
de La Cerdanya.
- Nomenar a l’Alcalde, Sr. Jordi Rosell Ginesta, representant de l’Ajuntament a l’ADF.
- Notificar aquest acord als regidors nomenats.
- Comunicar aquest acord als òrgans esmentats.
Prats i Sansor, 18 de juny del 2015

———

Digitally signed by e-bop
Date: 2015.06.26
12:05:02 CEST
Reason:
Location: es_ca

Administració Local

72

