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Número de registre 4582

AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR
Edicte sobre el nou cartipàs municipal de l’Ajuntament de Prats i Sansor
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 19.06.2019
D’acord amb el que disposa l’article 46.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde dóna compte al Ple del
Decret de 19/06/2019, pel qual es nomenen els tinents d’alcalde que tot seguit es relacionen:
- Primer tinent d’alcalde: Sra. Isabel Merino Rodríguez
- Segon tinent d’alcalde: Sra. Silvia Bertran Carrera
El Secretari informa que en els municipis on no hi ha Junta de Govern Local, el nombre de tinents d’alcalde
no pot excedir del terç del nombre legal de membres de la corporació.
Correspon als Tinents d’Alcalde, en quan a tal, substituir aquesta Alcaldía 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.
Aquesta resolució s’haurà de publicar al BOP i al Tauler d’anuncis de la corporació.
El Ple es dóna per assabentat de la resolució esmentada.
b) Decret d’Alcaldia de delegacions del 19.06.2019
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny del 2019, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019, aquesta Alcaldia
considera necessària la delegació de determinades atribucions als regidors, a fi de dotar d’una major
celeritat i eficàcia l’actuació municipal.
L’Alcalde dóna compte al Ple del Decret de 19.06.2019, pel qual es nomenen les regidories
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
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:
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1. Àrea de Territori i Urbanisme
- planejament, gestió i disciplina urbanística
- llicències urbanístiques, ordres d’execució i declaració de ruïna
- llicències activitats mediambientals
- protecció legalitat urbanística
- direcció i gestió serveis tècnics municipals
- obres publiques-. pavimentació vies urbanes
2. Àrea de Governació i Relacions Institucionals
- 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
- neteja viària
- cementiri
- parcs, jardins i zones verdes
- neteja edificis i espais públics
3. Àrea d’Economia, Hisenda, Comerç i Turisme
- establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics
- inspecció i recaptació tributaria
- ordenances fiscals
- patrimoni municipal i inventari de béns i drets municipals
- promoció econòmica
- comerç
- turisme
4. 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
5. Àrea de Sanitat i Serveis Socials
- atenció primària de la salut i consultori mèdic
- protecció de la salubritat pública
- serveis socials
- atenció gent gran
6. Àrea de Joventut, Cultura, Esports i Festes
- activitats joventut i coordinació amb el consell comarcal
- activitats esportives i coordinació amb el consell comarcal
- serveis culturals i organització activitats lúdiques
- recollida i tractament residus
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- recollida selectiva
- festes populars
7. Àrea d’Ensenyament
- escola ( activitats, ZER, edificis, menjador, subvencions ) i representació consell escolar
8. Àrea de Subministraments
- enllumenat públic
- subministrament aigua potable
- subministrament llum
- subministrament gas
- telefonia mòbil i internet
Segon. Efectuar les delegacions genèriques de les diferents àrees a favor dels regidors següents:
1. Xavier Picas Pons: Governació i Relacions Institucionals; Medi Ambient i Món Rural
2. Isabel Merino Rodriguez: Sanitat i Serveis Socials; Joventut, Cultura, Esports i Festes.
3. Silvia Bertran Carrera: Economia, Hisenda, Comerç i Turisme; Subministraments
4. Ariadna Luesma Vila: Territori i Urbanisme, 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 tres 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
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.
El Ple es dóna per assabentat de la resolució esmentada
c) Acord del Ple 9/2019 de 25.06.2019 sobre periodicitat de les sessions plenàries
D’acord amb l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, la periodicitat de les sessions del Ple Corporatiu ha d’estar
preestablerta i s’ha de celebrar sessió ordinària com a mínim cada tres mesos.
Per tot això, s’acorda establir que les sessions ordinàries del Ple Corporatiu es celebraran qualsevol dia de
la primera quinzena del mes, preferentment el primer dimarts de mes, no festiu, a les vuit del vespre i en la
Sala d’Actes de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.
També es faculta al Sr. Alcalde per suspendre la celebració del Ple ordinari del mes d’agost, com a
conseqüència del període vacacional, sense que això perjudiqui la gestió dels assumptes municipals, així
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com a retrocedir o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple Corporatiu, dins del mateix mes
de celebració, quan el dia fixat sigui festiu, es trobi en període vacacional o existeixin altres causes
justificades d’organització municipal.
Als efectes de facilitar la notificació de les convocatòries i els ordres del dia de les sessions dels òrgans
col·legiats els regidors sol·liciten que li siguin notificades per notificació per correu electrònic, a través de la
plataforma E-NOTUM de l’EACAT assumint, en aquest cas, directament la responsabilitat d’accedir al correu
electrònic el mateix dia que li sigui enviat el missatge corresponent i entenent en tot cas complerta per part
de l’òrgan convocant de la sessió l’obligació de notificar dintre del termini legalment establert si el missatge
és enviat amb l’antelació prevista a la normativa.
D) Acord del Ple 9/2019 de 25.06.2019 sobre creació i composició de la Comissió Especial de Comptes
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny del 2019, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, i celebrades el 26 de maig del 2019, és necessari
determinar la composició de la comissió especial de comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència
obligatòria que existeix a tots els Ajuntaments i ha de ser integrada per membres de tots els grups polítics
integrants de la Corporació. En tots els municipis, d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 48.1.c) i 58.3 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 125 i 127.1 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Es una comissió informativa necessària de caràcter especial que té per objecte examinar e informar, el
Compte General de l’Ajuntament. Per tot això, el Ple Corporatiu, acorda la seva creació i estableix que
estarà integrada pels següents membres:
Per tot això exposat, el Ple adopta, per unanimitat dels seus membres, el següent acord:
1r. Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que estarà integrada pels membres
següents:
- President: Alcalde de la Corporació
- Vocals: Tots els regidors de la Corporació
- Secretari: El Secretari de la Corporació
e) Acord del Ple 9/2019 de 25.06.2019 de delegacions del Ple a l’alcaldia
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny del 2019, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019, 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:
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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.
f) Acord del Ple 9/2019 de 25.06.2019 sobre establiments del règim de dedicació i retribucions
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny del 2019, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019, 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.
Els conceptes de retribucions, indemnitzacions i assistències o dietes que han de rebre els càrrecs electes
són els següents:
- retribucions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per l’exercici dels
seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial. Els membres de corporacions locals
de població inferior a 1.000 habitant no poden tenir dedicació exclusiva.
- indemnitzacions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per les despeses
efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.
- assistències: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formen part. Només els membres que
no tinguin dedicació parcial poden percebre-les, en la quantia assenyalada pel Ple
Els imports de totes aquestes quantitats, el règim de dedicació i membres designats s’han d’aprovar pel Ple
de la corporació i s’han de consignar en els pressupostos. Els acords plenaris que n’estableixen els imports i
les resolucions de l’Alcaldia determinant els membres de la corporació que fan funcions en règim de
dedicació exclusiva o parcial s’han de publicar íntegrament en el BOP i s’han de fixar en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament.
Per tot això exposat, el Ple, per unanimitat dels seus membres adopta el següent acord:
1r. Establir que el Sr. Xavier Picas Pons, 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 772,94 €.
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
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retencions legalment establertes a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques i per quotes a
la Seguretat Social.
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.
g) Acord del Ple 9/2019 de 25.06.2019 sobre nomenament de tresorer-dipositari
Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són les que estan descrites a l’article 5 del Reial
decret 128/2018, de 16 de març pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local.
En els Ajuntaments amb secretaria classificada en classe 3 no existeix obligació de crear un lloc de
tresoreria com a lloc independent reservat a funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional. Per això, l’exercici de les funcions de tresoreria en els mateixos no necessita del nomenament d’un
tresorer, sinó que els secretaris interins i amb nomenament accidental que actualment desenvolupin els llocs
de secretaria, classe 3 en ajuntaments i agrupacions de municipis constituïdes per a aquesta finalitat,
podran continuar exercint, igualment, les funcions de tresoreria, com a pròpies d’aquests llocs.
Per tot això exposat, el Ple, per unanimitat dels seus membres, adopta el següent acord:
1r. Que el Sr. Salvador Gilabert Masque, Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Prats i Sansor, exercirà les
funcions de tresoreria, com a pròpies del lloc de treball de secretaria intervenció que ja exerceix.
2n. Nomenar a la regidora Sra. Sílvia Bertran Carrera com a apoderada per la gestió dels comptes bancaris
de l’Ajuntament de Prats i Sansor i autoritzar per a la disposició de fons la seva signatura, la qual serà
sempre necessària juntament amb la de l’alcalde Sr. Xavier Picas Pons i la del secretari-interventor-tresorer
Sr. Salvador Gilabert Masqué.
h) Acord del Ple 9/2019 de 25.06.2019 sobre representants en òrgans col·legiats
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny del 2019, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 209/2019, d’1 d’abril, i celebrades el 26 de maig del 2019, és necessari
nomenar els representants de la corporació en els òrgans col·legiats que són de la competència del Ple,
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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. Ariadna Luesma Vila, representant de l’Ajuntament a l’escola
Sant Serni de Prats i a la ZER Baridà-Batllia.
- Nomenar a la regidora d’Esports,, Sra. Isabel Merino Rodríguez, representant de l’Ajuntament al Consell
Esportiu de La Cerdanya.
- Nomenar a la regidora de Joventut, Sra. Isabel Merino Rodríguez, representant de l’Ajuntament al Consell
de Joventut de La Cerdanya.
- Nomenar a l’Alcalde, Sr. Xavier Picas Pons, representant de l’Ajuntament a l’ADF.
- Nomenar a l’Alcalde, Sr. Xavier Picas Pons, representant de l’Ajuntament a LOCALRET.
- Nomenar a l’Alcalde, Sr. Xavier Picas Pons, representant de l’Ajuntament a l’ACM.
Notificar aquest acord als regidors nomenats.
Comunicar aquest acord als òrgans esmentats.
Prats i Sansor, 26 de juny del 2019
L’Alcalde
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