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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
BESALÚ 

 
Núm.: 1/2015  
Caràcter: extraordinària  
Data: 22 de juny 2015  
Horari: de 20:45h a 23:00h 
Lloc: casa Consistorial 
 

 
Assistents:  
 
Sr. Lluís Guinó i Subirós, alcalde (CiU) 
Sra. Josefina Surina i Gelis, regidora (CiU) 
Sra. Maria Mercè Balateu i Sarola, regidora (CiU) 
Sr. Jordi Viñolas i Crous, regidor (CiU) 
Sra. Mònica Serra i Causadias, regidora (CiU) 
Sr. Albert Serra i Figueras, regidor (CiU) 
Sra. Maria Àngels Vergés Mas, regidora (CiU) 
Sr. Daniel Balés i Juanola, regidor (CiU) 
Sra. Anna Madroñal i Maseras, regidora (CiU) 
Sr. Miquel Portas i Navarro, regidor (CiU) 
Sr. David Cortés i Grande, regidor (CiU) 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, dins dels trenta dies 
següents s’ha de convocar sessió extraordinària del Ple de la corporació per 
establir l’organització i el funcionament dels òrgans de govern i administració 
municipal, d’acord amb el que disposa l’article 38 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. 
 
En conseqüència, i de conformitat amb els articles 21.1.c) i 46.2.b) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 53.1.c) i 98.b) 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 80 i 229.1 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, es va convocar per Decret d’Alcaldia núm. 37/2015 la sessió extraordinària del 
Ple de la nova Corporació per al 22 de juny de 2015, a les 20:30h hores, en primera 
convocatòria, i el mateix dia, a les 20:45 hores, en segona convocatòria. 
 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix 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 extraordinària del 
ple i última abans de la finalització del mandat, declarada pública, per tractar els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
Amb el següent ordre del dia:  
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1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. 
2. Creació de la Junta de Govern Local. 
3. Nomenaments de tinents d’alcalde. 
4. Creació i composició de les comissions informatives permanents. 
5. Composició de la comissió especial de comptes. 
6. Delegació de competències del Ple a l’alcalde i a la Junta de Govern 

Local. 
7. Delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local. 
8. Constitució organigrama funcional i delegacions de l’Alcaldia als 

regidors. 
9. Establiment del règim d’assistències i indemnitzacions dels membres de 

la corporació, i assignació de la dotació econòmica als grups polítics 
municipals. 

10. Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans 
col·legiats que són de la Competència del Ple. 

 
Desenvolupament de la sessió:  
 
 

1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. 
 
Atès el que disposen els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el Ple 
celebra sessió ordinària com a mínim cada dos mesos, en els ajuntaments de 
municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants.  
 
Per tot això exposat, s’acorda per unanimitat el següent acord: 
 
Celebrar sessió ordinària l’últim dilluns de cada dos mesos, a les 20:30hores. A 
causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents a 
agost i desembre podran celebrar-se el primer dilluns del mes següent, a la mateixa 
hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta 
tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la mateixa hora. 
 

2. Creació de la Junta de Govern Local. 

Atès l’article 20.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local la Junta de Govern Local és un òrgan d’existència necessària en els 
municipis amb una població de dret superior als 5.000 habitants i en tots 
aquells que siguin capital de comarca, sigui quin sigui el seu nombre 
d’habitants, i en la resta de municipis quan així ho estableixi el seu Reglament 
orgànic municipal o així ho acordi el seu Ple de la Corporació. 
 
Vist el que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local; 53.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
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local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 43.2 , 
44, 52 i 53 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. 
 
Per tot això exposat, s’acorda per unanimitat el següent acord: 
 

1r. Crear la Junta de Govern Local, que estarà integrada per l’alcalde i un 
nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la 
Corporació, que són els següents membres: 
 

- Josefina Surina i Gelis 
- Mercè Balateu i Sarola 
- Jordi Viñolas i Crous 

 
 

2n. Establir que la Junta de Govern Local celebri sessió ordinària els 
dilluns, a les 13:30 hores. A causa de les vacances d’estiu no hi haurà 
junta de govern local de l’1 al 20 d’agost, i per les festes de Nadal, al 
desembre no hi haurà junta de govern local dels dies anteriors o següents al 6 
i el 8, i la setmana 25, 26 i 31 de desembre. En cas que algun dia en què 
s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dilluns 
hàbil, a la mateixa hora. 
 

3. Nomenaments de tinents d’alcalde. 
 
Després d’aprovada per Ple la proposta de constitució de la Junta de Govern Local. 
 
En conseqüència, i de conformitat amb els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; 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, 
aprovat, 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 entitats locals.  
 
Es posa en coneixement al Ple del nomenament dels tinents d’alcalde, per Decret 
d’Alcaldia núm. 41/2015. 
 
Primer.-  Nomenar tinents d’alcalde i d’alcaldessa d’aquest Ajuntament els 
regidors membres de la Junta de Govern Local que tot seguit es relacionen: 
 

- Josefina Surina i Gelis 
- Mercè Balateu i Sarola 
- Jordi Viñolas i Crous 
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Segon.- Establir que en els casos d’absència, malaltia o vacant d’aquesta 
Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent 
seran realitzades pels tinents d’alcalde, d’acord amb l’ordre següent: 
 

 Primera tinent d’alcalde: Josefina Surina i Gelis 

 Segona tinent d’alcalde Mercè Balateu i Sarola 

 Tercer tinent d’alcalde: Jordi Viñolas i Crous 
 
Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler 
d’anuncis de la corporació 
 

4. Creació i composició de les comissions informatives permanents. 
 
Vist que es poden crear comissions informatives permanents i determinar la seva 
composició, d’acord amb el que preveuen els articles 20.1 c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 60.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril. 
 
Vist el que disposen els articles 58.3 i 60.3 i 5 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 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, aprovat pel Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
1r. Crear les comissions informatives permanents següents: 
 

a) Comissió Informativa d’Educació i Cultura, integrada pels membres 
següents:  

 
- President:. Mercè Balateu i Sarola 
- Vocals: - 

 Anna Madroñal i Maseras 
 Josefina Surina Gelis 

 
Aquesta comissió informativa permanent celebrarà sessió ordinària cada mes, el 
segons dilluns de cada mes, a les 20:30h 
 

b) Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació i Indústria. 
 

- President: Jordi Viñolas i Crous 
- Vocals:  

 Albert Serra i Figueras 
 Maria Àngels Vergés Mas 
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Aquesta comissió informativa permanent celebrarà sessió ordinària cada mes, el 
segon dimecres de cada mes, a les 18:00h. 
 

c) Comissió Informativa de Comerç i Turisme. 
- Presidenta: Mònica Serra i Causadias 
- Vocals:  

 Miquel Portas Navarro 
 Josefina Surina Gelis 

 
Aquesta comissió informativa permanent celebrarà sessió ordinària cada mes, primer 
dimecres de cada mes, a les 16:00h. 
 

d) Comissió Informativa de Serveis a les Persones.  
 

- Presidenta: Josefina Surina i Gelís 
- Vocals:  

 Mònica Serra i Causadias 
 Miquel Portas Navarro 
 David Cortés Grande 
 Jordi Viñolas Crous 

 
Aquesta comissió informativa permanent celebrarà sessió ordinària cada mes, el tercer 
dimecres de cada mes a les 16:00h. 
 

e) Comissió Informativa de Territori.  
 

- President: Albert Serra Figueras 
- Vocals:  

 Daniel Balés Juanola 
 Lluís Guinó Subirós 
 Miquel Portas Navarro 

 
Aquesta comissió informativa permanent celebrarà sessió ordinària cada mes, quart 
dilluns de cada mes, a les 18:00h. 
 

- Secretària: Sra. Maria Zoraida Palao i Valverde, secretària de la corporació, 
excepte la Comissió Informativa d’Educació i Cultura que exercirà les funcions 
de secretària la Sra. Cèlia Jou Compta. 

 
3r. Establir que les comissions informatives permanents celebrin sessió 
ordinària cada mes. 
 

5. Composició de la comissió especial de comptes. 
 
Vist el que disposen els articles 58.3 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 125 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. 
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Per tot això exposat, s’acorda per unanimitat: 
 
1r. Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que estarà 
integrada pels membres següents: 
 

- President: L’alcalde  
- Vocals:  

 Josefina Surina  i Gelis 

 Mercè Balateu i Sarola 

 Jordi Viñolas i Crous 
 

- Secretària: Sra. Maria Zoraida Palao i Valverde, secretària de la corporació. 
 

6. Delegació de competències del Ple a l’alcalde i a la Junta de Govern Local. 
 
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, es proposa al Ple l’adopció del 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 concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, 
en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost, i la concertació d’operacions de tresoreria quan l'import acumulat 
de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents 
liquidats en l'exercici anterior. 

d) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 
10% dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 
€, així com els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada 
sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import 
acumulat de totes les seves 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. 

e) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis en què el Ple sigui competent per a 
la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el 
Pressupost. 
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f) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos 
ordinaris del Pressupost, així com les alienacions patrimonials en els supòsits 
següents: 

 
- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin 

declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el 
Pressupost. 

- Quan estant previstes en el Pressupost, superin els mateixos 
percentatges indicats per a les adquisicions de béns. 

 
2n. Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions següents: 
 

a) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 
b) La declaració de nul·litat dels actes de l’Ajuntament. 
c) L’establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics. 
d) El reconeixement extrajudicial de crèdits. 
e) La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la 

convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent. 
f) La declaració de les incompatibilitats del personal i l’autorització o denegació 

de les sol·licituds sobre compatibilitats. 
g) L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com 

amb entitats i particulars, quan el seu import superi el 10% dels recursos 
ordinaris del Pressupost. 

h) L’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions. 
i) L’ordre de demolició de les edificacions il·legals. 

 
4t. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de 
la corporació. 
 

7. Delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local. 
 
Vist el que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local; 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, aprovat pel text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 43.2 i 44 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals,  
 
Es posa en coneixement al Ple de les delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern 
Local, per Decret d’Alcaldia núm. 42/2015. 
 
1r. Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions següents: 
 
A) En matèria d’organització i recursos humans: 
a) Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada 
pel ple. 
b) Convocatòria d’oposicions i concursos i aprovar les bases de les proves per a la 
selecció del personal. 
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c) Nomenar funcionaris o contractar personal indefinit, en virtut d’oposició, concurs-
oposició, o concurs, a proposta del Tribunal qualificador, i resoldre i adjudicar els 
guanyadors de concursos i les beques de durada igual o superior a un any. 
d) Nomenar personal interí i contractar personal laboral en casos de màxima urgència. 
e) Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de 
treball de l’entitat local, o d’una altra administració pública. 
f) Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupen en propietat. 
g) Declarar i resoldre totes les situacions administratives del personal funcionari i 
laboral, i concedir les jubilacions de qualsevol tipus. 
h) Autoritzar l’exercici d’un segon lloc de treball de caràcter públic al personal 
dependent de l’entitat local. 
i) Aprovar quan sigui amb caràcter d’urgència les bases per la selecció de personal no 
permanent. 
j) Aprovar els plans de formació del personal. 
k) Aprovar els plans generals de vacances del personal. 
l) Corregir i sancionar el personal funcionari i laboral, segons el procediment 
corresponent, per la comissió d’infraccions lleus, greus o molt greus, tret la separació 
del servei dels funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral. 
m) Reconèixer els triennis o punts d’antiguitat al personal de l’ajuntament. 
n) Nomenar el tribunal de selecció del personal funcionari o laboral, i aprovar les llistes 
d’aspirants admesos i exclosos i fixació de dates de selecció. 
  
B) Contractació 

 Contractació d’obres, serveis, subministres i concessions quan la seva 
quantitat superi 3.000€  però no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris, 
incloses les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior als 4 
anys, que en ambdós supòsits serà competència del Ple. 

 Aprovació dels projectes d’obres quan la Junta de Govern sigui l’òrgan 
competent de contractació i estiguin previstes en el pressupost. 

  
C) Patrimoni 

 Adquisició  de  béns i drets, acceptació de donacions  i l’alienació de béns 
patrimonials sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris ja que llavors 
serà competència del Ple. L’alienació de patrimoni anirà referida als casos 
següents: 

1r.-  La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost. 
2n.- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels 
quals no estigui prevista al pressupost. 
  
D) Medi Ambient 

 Expedients d’activitats recollits en la normativa sectorial de prevenció i control 
ambiental de les activitats, d’espectacles públics i activitats recreatives i 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis no subjectes a intervenció urbanística. 

  
E) Protecció Civil 

 Aprovació dels plans de protecció civil dels edificis municipals. 
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F) Urbanisme 
 Aprovació inicial dels instruments de desenvolupament del planejament general 

del municipi (se’n donarà compte al Ple). 
 Aprovació inicial dels instruments de gestió urbanística i dels projectes 

d’urbanització complementaris (se’n donarà compte al Ple). 
 Aprovació inicial de la constitució de les Juntes de Compensació i l’aprovació 

de les bases i estatuts de la Junta i l’aprovació inicial dels projectes de 
reparcel·lació i projectes d’expropiació. 

 L’atorgament de llicències d’Obres majors. 
  
G) Gestió Econòmicafinancera 

 Autorització i disposició de despeses de conformitat amb les bases d’execució 
del pressupost i segons el circuit de gestió de la despesa aprovat i vigent. 

 Ordenament de despeses segons l’esmentat circuit. 
 Ingressos per rebut: l’aprovació dels padrons o matrícules de contribuents, amb 

indicació dels períodes de recaptació voluntària. 
 Ingressos directes: aprovació de les noves altes de padrons fiscals i les 

liquidacions provisionals, que s’entendran elevades a definitives si no hi ha 
reclamacions. 

 Baixes d’ingressos tributaris liquidats. Aquestes baixes hauran de venir 
proposades per la secció d’ingressos o per la recaptació municipal. 

 Aprovació del compte de recaptació de cada exercici. 
 Acceptació de subvencions i altres ajuts. 
 Autorització d’endossaments i cessions de crèdit. 
 Autorització d’avançaments de tresoreria. 
 Concessió de subvencions. 
 Donar compte de les modificacions de crèdit internes, segons disposen les 

bases d’execució del pressupost, a final d’exercici. 
La resolució dels recursos de reposició serà competència de l’òrgan que hagi aprovat 
la liquidació o padró. Les correccions d’errades materials o de fet,  les aritmètiques i 
les devolucions d’ingressos seran competència dels òrgans de gestió dels serveis 
econòmics. Els ajornaments i fraccionaments per deutes tributaris es gestionen des 
dels serveis de recaptació municipal, segons disposen les ordenances fiscals i el 
reglament aprovat i vigent. 
 
2n. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler 
d’anuncis de la corporació. 
 

8. Constitució organigrama funcional i delegacions de l’Alcaldia als regidors. 
 

Atès el que disposen els articles  56.1 i 56.2 del Decret legislatiu 2/2003, 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 43.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
estableixen que l'alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de 
l’article 53.3, en els membres de la Junta de Govern Local.  
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L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les 
potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.  
 
Atès el que disposen els articles 56.3 del Decret legislatiu 2/2003, 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 43.4 i 43.5 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 
estableix que l'alcalde pot conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, a 
favor de qualsevol regidor/a encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local. 
 
Atès el que disposa l'article 44.2 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 estableix que la delegació d'atribucions de l'alcalde tindrà efectes des del dia 
següent a la data de la resolució excepte que en la resolució es disposi una cosa 
diferent, sens perjudici de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Atès el que disposa l’article 45 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 estableix que es donarà compte al ple de totes les delegacions i modificacions, 
en la primera sessió que porti a terme després de la resolució corresponent.  
 
Es posa en coneixement al Ple de les delegacions de l’Alcalde a la Junta de Govern 
Local, per Decret d’Alcaldia núm. 43/2015. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Deixar sense efecte les delegacions de competències a favor dels membres 
de la Junta de Govern Local i de diversos regidors i regidores. 
 
Segon.- Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local que a continuació 
es relacionen una delegació general d’atribucions de gestió dels assumptes dels seus 
respectius àmbits temàtics, d’acord amb la definició funcional de cada àmbit i/o àrea 
establerts a l’organigrama funcional  de l‘Ajuntament de Besalú.  
Primera tinent d’alcalde Josefina Surina i Gelis Regidora delegada de: 

 Benestar  social i família, Gent 
gran 

 Salut 

 Turisme 

Segona tinent d’alcalde M. Mercè Balateu i Sarola Regidora delegada de: 

 Educació  

Tercer tinent d’alcalde Jordi Viñolas Crous Regidor delegat de:  

 Empresa i ocupació 

 Indústria 

 Emprenedoria 
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Tercer.- La delegació general de competències a favor dels regidors i regidores a la 
qual s’ha fet referència anteriorment, comportarà tant la facultat de direcció de l’àmbit 
temàtic corresponent, com la seva gestió, inclosa la signatura dels documents de 
tràmit o definitius, que siguin necessaris per a l’execució de la delegació esmentada i, 
en especial, i a  títol enunciatiu i no limitatiu, les que a continuació s’indiquen:  

 

1. La responsabilitat política i de govern relatives a les competències municipals funcionalment atribuïdes als 
departaments agrupats sota l'àmbit o àrea al seu càrrec. (art. 43.3 ROFRJ). 

 
2. Representar, dins la ciutat, i en el referit àmbit temàtic, l'Ajuntament. (art. 21.1, lletra b) LLBRL). 
 
 
3. Dirigir, impulsar i inspeccionar els corresponents serveis i obres municipals. (art. 21.1, d) LLBRL). 
 
4. Exercir la prefectura immediata del personal dels serveis adscrits al seu càrrec, en el marc de les 

directrius generals de l'Alcaldia relatives al comandament superior del personal i sense perjudici de les 
atribucions conferides per aquesta Alcaldia  al Regidor de l’Àrea de Governació.  

 
5. L’atorgament de llicències, llevat que les ordenances o lleis sectorials atribueixin expressament la 

competència al Ple o a la Junta de Govern Local  (art. 21.1.q) LLBRL), i no hagin estat objecte de 
delegació d'aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local. 

 
6.  Dictar en l’àmbit material delegat tots els actes administratius de tràmit o definitius i d’execució que, 

afectin o no a tercers i no hagin estat objecte de delegació d'aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local. 
(art. 43.3 del ROFRJ). 

7. Les atribucions que, en matèria de potestat sancionadora s’atribueixen legalment a 
l’Alcalde, seran exercides pel regidor responsable de cada Tinença d’Alcaldia, sense 
més limitacions que les previstes expressament per la llei, en relació a tots els actes 
d’incoació, instrucció, d’adopció de mesures de caràcter provisional, tràmit ordinari 
del procediment, i de resolució i/o imposició de sancions, en tots els expedients 
administratius sancionadors la tramitació i/o impulsió dels quals correspongui a 
aquesta corporació municipal.  

8. Podran delegar  la signatura de tots els actes d’incoació, instrucció i tràmit dels 
expedients administratius a tramitar amb relació a les matèries atribuïdes a cada 
àmbit d’actuació, en els Caps de Servei, dintre del respectiu àmbit de competències 
materials, funcions i/o atribucions. En qualsevol cas, l'exercici d’aquesta delegació 
de signatura estarà sotmès a les limitacions que prescriu l’article 16 de la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, és a dir,  no altera la competència material de 
l’òrgan delegant. No és aplicable, en cap cas, a actes administratius d’imposició de 
sancions i/o multes de qualsevol mena, no és necessària la publicació per la seva 
validesa, i cal fer-ho constar en els actes administratius que es dictin. El regidor 
delegat responsable de cada àmbit i/o àrea material podrà limitar totalment o 
parcialment l’exercici d’aquesta delegació de signatura respecte dels responsables 
administratius a què es refereix, per raons d'ordenació interna en la distribució de les 
tasques administratives derivades de les matèries atribuïdes al seu àmbit respectiu 
d’atribucions, per simple instrucció interna, sense que sigui necessària la publicació 
de l’esmentada limitació per la seva validesa.   

Quart.- Nomenar i efectuar a favor dels regidors i regidores que s’esmenten a 
continuació una delegació especial d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions 
que s’esmenten en el punt cinquè d’aquesta resolució:  
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Regidor/a delegat/a Àmbit competencial 

Mònica Serra Causadias 

 Comerç, fires i mercats 

 Infància i Joventut 

 Igualtat 

 Festes 

Albert Serra Figueras 

 Medi Ambient i Sostenibilitat 

 Urbanisme i paisatge 

 Habitatge  

M. Àngels Vergés Mas 

 Promoció Econòmica 

 Serveis Administratius, Oficina d’atenció ciutadana 

 Règim Interior 

 Recursos Humans 

 Protecció Civil 

Daniel Balés Juanola 

 Mobilitat i vialitat 

 Seguretat Ciutadana 

 Agricultura 

 Tecnologies d’informació 

Anna Madroñal Maseras  Cultura i Patrimoni 

Miquel Portas Navarro 
 Serveis generals i obres 

 Barris 

David Cortés Grande  Esports 

 
L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i 
execució en relació amb les competències delegades que s’esmenten en el punt 
cinquè i no inclouen cap facultat resolutòria, ja que aquesta correspon al tinent 
d’alcalde que tingui assignats els àmbits competencials corresponents, segons el 
quadre anterior. 
 
Cinquè.- Els regidors/es esmentats/des en els punts segon, tercer i quart anterior, 
s’integraran a les Àrees presidides i coordinades pel president de la Comissió 
Informativa corresponent.  
 
Aquestes Àrees seran les següents, amb expressió de les Regidories que les integren: 
 

A. ÀREA D’EDUCACIÓ i CULTURA: 
 
 
President: El president de la Comissió Informativa d’Educació i Cultura.  
Regidories: Educació  
  Cultura 
 

B. ÀREA D’EMPRESA i OCUPACIÓ 
 
President: El president de la Comissió Informativa d’Empresa i Ocupació.  
Regidories: Empresa i ocupació 
  Indústria 

Promoció Econòmica 
  Seguretat Ciutadana 
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Serveis Administratius 
Règim interior 

 
   

C. ÀREA DE COMERÇ i TURISME  
 
President: El president de la Comissió Informativa de Comerç i Turisme.  
Regidories: Comerç  
  Fires i Mercats 

Turisme 
  Festes 
   

D. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
President: El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. 
Regidories: Benestar Social i Família 
  Infància i joventut 
  Gent Gran 
  Igualtat  
  Salut 
  Esports 
   

E. ÀREA DE TERRITORI  
 
President: El president de la Comissió Informativa de Territori. 
Regidories: Urbanisme i Paisatge 
  Mobilitat i vialitat 
  Medi Ambient i Sostenibilitat 
  Barris  

Serveis generals i obres 
  Habitatge  
 
Sisè. L’àmbit material de les delegacions conferides serà el següent: 
 
 

JOSEFINA SURINA GELIS 

 
 

1. Regidora delegada de Benestar social i família, Gent Gran, Salut i 
Turisme:  
 

1.1. Benestar social i família, Gent Gran 
 

a.- Polítiques d’atenció social i d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit dels serveis 
socials. 
 

b.- Polítiques d’ajuts socials i econòmics a persones en situació de risc i/o 
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d’exclusió social. 
 

c.- Propostes relacionades amb l’ús d’habitatges per a serveis socials. 
 

d.- Foment del voluntariat. 
 

e.- Atenció a la infància i a l’adolescència en risc social. 
 
f.- Seguiment i control del Pla de supressió de les barreres arquitectòniques i 

Pla de vialitat per a discapacitats motrius o visuals. 
 
g.- Atenció a les persones amb dificultats físiques,  psíquiques i sensorials. 

 
h.- Seguiment i control de la gestió relacionada amb els serveis i dispositius 

assistencials d’atenció primària i especialitzada municipals. 
 
i.- Direcció i desenvolupament dels serveis i prestacions d’àmbit local derivades 

de l’aplicació de la Llei del Foment de l’autonomia personal. 
 
j.- Impulsar i dirigir els programes integrals d’immigració, la qual cosa inclou, 

entre altres: 
 

k.- Impulsar, gestionar i dirigir els programes integrals i accions de solidaritat i 
cooperació internacional que es desenvolupin des de l’àmbit municipal. 

 

m.- Impulsar i dirigir els programes integrals d’atenció a la gent gran que es 
desenvolupin des de l’àmbit municipal. 
 
n.- Relacions institucionals amb les entitats i associacions representatives de la 
gent gran. 
 
o.- Polítiques per afavorir la participació ciutadana de la gent gran amb l’objectiu 
d’aprofitar el coneixement d’aquest col·lectiu. 

 
 

1.2. Salut 
 

a.- Política municipal en matèria de salut pública en els seus vessants  de 
protecció i promoció de la salut. Direcció dels plans i programes d’educació 
sanitària i prevenció de la malaltia. 

 
b.- Consum i control alimentari, atorgament de llicències sanitàries. 
 
c.- Programa de salut escolar. 
 
d.-  Programes d’informació i sensibilització ciutadana sobre temes de salut 

pública i individual. 
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e.-  Programa de prevenció de les drogodependències. 
 
f.- Relacions institucionals i de suport a les entitats, associacions, organismes i 

institucions en l’àmbit sanitari i sociosanitari. 
 
g.- Impuls i foment de les polítiques de concertació i coordinació dels serveis 

hospitalaris, d’atenció primària i sociosanitaris del municipi.  
 
h.- Estudi i desenvolupament del mapa sanitari del municipi. 
 
i.- Política municipal en programes de zoonosi: cens d’animals domèstics, 

llicències d’animals potencialment perillosos, servei de recollida, eutanàsia i 
eliminació d’animals domèstics de companyia, control de la població de gats, 
urgències d’animals a la via pública, control de mossegades, control de la 
població de coloms, programa de desinsectació, desinfecció i desratització. 

 
j.- Potestat sancionadora en relació a infraccions en què té competència 

l’Alcalde, comeses contra l’ordenança municipal de tinença d’animals 
potencialment perillosos, sempre que les infraccions hagin estat comeses en 
interiors d’habitatges i domicilis particulars. 

 

1.3. Turisme 
 

a.-  Promoció del turisme i participació en òrgans de promoció turística. 
b.-  Impuls i potenciació de les rutes turístiques. 
c.-  Gestió i planificació de les polítiques públiques de caire turístic. 
d.-  Difusió i promoció del patrimoni de la vila.  
 

M. MERCÈ BALATEU SAROLA 

 
2. Regidora delegada d’Educació:  

 

a.- Política municipal en matèria educativa que afecti a les diferents etapes escolars 
establertes per llei, especialment a les etapes d’escolarització obligatòria, i segons 
l’àmbit competencial que correspongui. 

  
b.- Direcció, manteniment, gestió i control dels diferents centres educatius: Institut 
Escola Salvador Vilarrasa, llar d’infants municipal Petit Comte, Aula d’adults i Escola 
municipal de música. 
 
c.- Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en matèria de planificació educativa i 
suport a l’escolarització. Direcció de l’Oficina Municipal d’Escolarització. 
 
d.- Impuls i suport a l’educació permanent i d’adults. 
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e.- Relacions i suport a les associacions de pares i mares en matèria educativa 
 
f.- Presidir i dinamitzar el Consell intermunicipal Escolar. 
 

JORDI VIÑOLAS CROUS 

 
3. Regidor delegat d’Empresa i Ocupació, Indústria i Emprenedoria:  
 
a.- Estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de 
formació per a l’empresa i l’ocupació, promoció de grans empreses, indústries, sòl 
industrial, foment de l’ocupació i dels emprenedors, vivers d’empreses i indústries, 
finestreta única, recerca i universitats, infraestructures logístiques, parcs científics, 
logístics i empresarials (Informació i Comunicació; TIC; Nutrició i Salut; Bioempreses), 
internacionalització d’empreses, innovació i sistemes d’ informació, societat del 
coneixement i televisió local, i relacions de col·laboració pel que fa als esmentats 
àmbits amb la universitat i les empreses.  
 
b.- L’atenció, diàleg i relació amb els ciutadans, els col·lectius, les entitats, 
associacions, empreses, organitzacions i institucions en relació a les mateixes 
matèries.  
 
c.- La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i 
directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació 
sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència 
delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern Local.  
 

MÒNICA SERRA CAUSADÍAS 

 
4. Regidora delegada de Comerç, fires i mercats, Infància i Joventut, Igualtat i 

Festes 
 

4.1. Comerç, fires i mercats 
 

a.- Promoció i suport del comerç del municipi. 
 
b.- Concessió de les llicències comercials municipals. 
 
c.- Polítiques de mercats i fires de caràcter exclusivament comercial. 
 
d.- Relacions institucionals amb les entitats i associacions representatives del 

comerç de la ciutat. 
e.- Gestió dels ajuts i subvencions al comerç 
 

4.2. Infància i Joventut, Igualtat 
 

a.-  Proposar la concessió de les llicències per realitzar activitats infantils i 
juvenils. 
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b.- Política de relacions amb les entitats ciutadanes. 
 

c.-  Impulsar i fomentar els pactes de proximitat. 
 

d.- Impulsar, gestionar i dirigir els programes integrals de joventut que es 
desenvolupin des de l’àmbit municipal. 

 
e.- Política municipal en matèria de promoció i coordinació d’activitats 

dedicades als joves. 
 

f.- Control i seguiment de la gestió de les instal·lacions juvenils municipal. 
 

g.- Relacions amb entitats i moviments juvenils. 
 

h.- Impulsar i dirigir els programes d’igualtat i atenció a la dona que es 
desenvolupin des de l’àmbit municipal. 

 

4.3. Festes 
 

a.- Promoure, programar, impulsar, donar suport en l’organització de les festes 

tradicionals i locals al llarg de tot l’anys, i molt especialment les fires que ens 

identifiquen com a poble, com són: Besalú Medieval, Besalú Ciutat Jueva, 

Ratafia, Degusta, HerBesalú, EnNadala’t. 

 

ALBERT SERRA FIGUERAS 

 
5. Regidor delegat de Medi Ambient i Sostenibilitat, Urbanisme i paisatge i 

Habitatge 
 

5.1. Medi Ambient i Sostenibilitat 
 

a.- Política municipal en matèria de protecció del medi ambient. 
 
b.- Actuacions en l’àmbit de la sensibilització social. 

 
c.- Desenvolupament de l’Agenda 21. 
 
d.- Política municipal en matèria de residus. 
 
e.- Direcció, supervisió, control, i proposta respecte dels serveis de neteja de la 

via pública, recollida selectiva. Promoció i manteniment de parcs públics, 
jardins i espais verds. 

 
f.- Impulsió de mesures per a l’estalvi energètic i les energies renovables. 
 
g.- Seguiment en l’aplicació i execució de les ordenances reguladores de 
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matèries mediambientals.  
 
h.- Proposta de resolució dels expedients de controls periòdics, revisions i 

disciplina d’activitats, sigui quina sigui la naturalesa de l’activitat, inclosos els 
procediments sancionadors. 

 
5.2. Urbanisme i paisatge 

 
a.- Aprovació dels projectes d’urbanització. 
 
b.- Atorgament de llicències urbanístiques a excepció de les que afectin 

únicament i exclusiva a la via publica.  
 

c.-  Resolució d’expedients de protecció de la legalitat urbanística, ordres 
d’execució i declaracions de ruïna. 

 
d.-  Resolució d’expedients sancionadors en matèria urbanística a excepció dels 

relatius a actuacions que afectin únicament i exclusivament a la via pública. 
 
e.- Control i protecció del sòl no urbanitzable. 
 
f.- Desallotjament d’edificis per raons de seguretat. 

 
j.-  Resolucions dels expedients de controls periòdics, revisions i disciplina 

d’activitats, sigui quina sigui la naturalesa de l’activitat, inclosa la potestat 
sancionadora. 

 
h.- Política de manteniment d’edificis i equipaments municipals. 
 
 

5.3. Habitatge 
 
a.-   Política de promoció de l’habitatge públic i de les mesures facilitadores de 

l’accés a l’habitatge 
 
b.-    Direcció i impuls de les estratègies de rehabilitació i renovació integral del 

nucli antic i especialment en el marc de la Llei de Barris. 
 
c.-  Resolució d’expedients d’atorgament de subvencions i altres ajuts en matèria 

de rehabilitació. 
 
d.-    Inspeccions tècniques d’edificis i cèdules d’habitabilitat. 
 
e.-    Gestió i manteniment del Parc d’habitatges públics 
 
f.-    Gestió dels informes sobre la disponibilitat i adequació dels habitatges. 

 



  Ple núm. 1/2015, 22 de Juny de 2015  
 

Plaça Llibertat, 1 – 17850 Besalú- telèfon 972590225 i fax 972590411- ajuntament@besalu.cat 
 
 

19 

M. ÀNGELS VERGÉS MAS 

 
6. Regidora delegada de Promoció econòmica, Serveis administratius i Oficina 

d’Atenció Ciutadana, Règim interior i Recursos Humans i Protecció Civil 
a.- Desenvolupament de polítiques de concertació amb els agents socials dins de 
la promoció econòmica. 
 
b.- Promoció industrial i empresarial. 
c.- Foment i promoció del coneixement de les noves tecnologies en els diferents 
àmbits ciutadans. 
 
d.- Relacions institucionals amb els Consorcis Localret, TDT i Parc Central. 
 
e.- Gestió dels equipaments de suport a les empreses (CEDEM). 
 
f.- Promoció de la implantació dels serveis derivats de l’ús de les noves tecnologies. 
 
g.- Proposta de resolució dels expedients d’obertura d’activitats, sigui quin sigui el 
règim d’intervenció, s’exerceixin en espai privat o públic, incloses les modificacions, 
ampliacions, canvis de titularitat i baixes, amb excepció de les que tinguin caràcter 
temporal o extraordinari. 

 

h.- Polítiques d’ocupació com a instrument de lluita contra l’exclusió sociolaboral. 
i.- Gestió de la relació del personal laboral i funcionari.  
j.- Relació amb els sindicats dels treballadors 
k.- Relació i manteniment del conveni general dels treballadors.  
l.- Estudis de seguretat i salut del treballador.  
m.- Com Oficina d’Atenció Ciudatana oferir la informació i l'orientació necessàries per 
donar solucions a les sol·licituds dels habitants del municipi, i fer més transparent i 
eficaç l’Ajuntament de Besalú.  
n.- - Promoure el conjunt d'accions destinades a evitar, reduir o bé corregir els danys 
provocats a persones i béns per tota mena de mitjans d'agressió i pels elements 
naturals o extraordinaris en temps de pau, sempre que l'abast i la gravetat dels seus 
efectes els hi atorgui el caràcter de calamitat pública. 
o- Promoure les accions necessàries per implantar un servei supramunicipal de 
protecció civil per tal de avaluar, analitzar, integrar, coordinar i formar a les diferents 
persones i medis públics municipals amb la finalitat d'identificar, prevenir,, minimitzar 
els riscos i en cas necessari col·laborar de manera efectiva. 
 
 

DANIEL BALÉS JUANOLA 

 
7.  Regidor delegat de Mobilitat i vialitat, Seguretat Ciutadana, Agricultura, 

Tecnologies d’Informació.  
 

7.1. Mobilitat i vialitat 
 



  Ple núm. 1/2015, 22 de Juny de 2015  
 

Plaça Llibertat, 1 – 17850 Besalú- telèfon 972590225 i fax 972590411- ajuntament@besalu.cat 
 
 

20 

a.- Política municipal en matèria de mobilitat, transport públic, aparcaments i illes 
de vianants. 
 
b.- Política municipal en matèria del servei de parquímetres i del servei de grua 
que hi té adscrit. 
 
c.- Elaboració i execució del Pla de supressió de barreres arquitectòniques. 

 

d.- Resolucions de llicències d’obres a la via pública i de les llicències d’ús del domini 
públic, en el cas de companyies de serveis i de titulars de guals. 

 

e.- Resolució d’expedients de reclamacions per danys a la via pública, així com dels 
expedients sancionadors derivats de la mateixa causa. 
    
 7.2. Seguretat Ciutadana 
 

a.- Proposta en l’exercici de les facultats derivades de la legislació vigent en 
matèria de trànsit, seguretat viària i seguretat ciutadana 

 
b.- Foment de la coordinació entre els cossos i forces de seguretat. 
 
c.- Direcció i coordinació de l’atenció a les emergències i dels serveis de 

Protecció civil. 
 
d.- Proposta en matèria de potestat sancionadora en relació a infraccions en 

que té competència l’alcalde, comeses contra l’ordenança de tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos sempre que les 
infraccions hagin estat comeses en espais i vies públiques. 

 
e.- Proposta de les autoritzacions d’ús de la via pública excepte per a obres, 

rases, serveis soterrats i guals. 
 
h. Proposta de la disciplina relativa als usos de la via pública, excepte per 

obres, rases, serveis soterrats i guals. 
 

7.3. Agricultura 

 
a.- Coordinació dels plans d'emergència municipals, sobretot pel que fa al risc 
d'incendi, nevades, inundacions o altres possibles emergències. 
 
b.- Arranjament de camins municipals i actuacions de desbrossat i neteja dels boscos. 
 

ANNA MADROÑAL I MASERAS 

 
8. Regidora delegada de Cultura i Patrimoni 
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a.- Planificació, programació i foment de la cultura. 
 
b.- Gestió d’equipaments culturals. 
 
c.- Foment de la interrelació entre les diverses cultures. 
 
d.- Política museística, arxiu històric, biblioteques i centres cívics. 
 
e.- Impuls de la normalització lingüística. 
 
f.- Instrucció d’expedients d’honors i distincions i de denominació de vies 

públiques. 
 
g.- Proposta de resolució en matèria de la política de protecció dels edificis i 

monuments de caràcter historicoartístic. 

MIQUEL PORTAS NAVARRO 

 
9. Regidor delegat de Serveis generals i obres i Barris: 
 

 a.- Política de manteniment dels barris. 
 
b.- Política de seguiment de tots els serveis urbans: enllumenat, edificis, 

jardineria, neteja i altres. 
 
c.- Seguiment de totes les qüestions relatives a la política de mobilitat i transport 

públic.  

d.- Gestió de situacions anòmales de l’habitatge als barris.  

e.- Política de manteniment de vies públiques i mobiliari urbà. 
 
f.- Direcció del servei de cementiri i de la política de serveis funeraris de la 

ciutat. Proposta de resolució sobre aquesta matèria.  

 

DAVID CORTÉS GRANDE 

 
10. Regidor delegat d’Esports: 

a.- Impulsar l’associacionisme esportiu i la posada en marxa d’activitats. 

b.-Donar suport a les entitats i associacions esportives. 

c.- Recolzar l’esport escolar i l’esport base. 
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d.- Gestió i direcció de les instal·lacions esportives municipals. 

e.- Vetllar per un bon ús de les instal.lacions esportives i coordinar-les per tal que 
puguin ser utilitzades per totes les entitats. 

f.- Organització de les festes de l’Esport 

Setè.- L’Alcaldia es reserva la resta de competències i potestats no delegades 
expressament en cap regidor o regidora ni en la Junta de Govern Local. 
 
Vuitè.- De conformitat amb l’article 51 de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, de 
modificació del Codi Civil en matèria d’autorització del matrimoni civil pels alcaldes, és 
competent per autoritzar un matrimoni civil, l’alcalde del municipi on se celebri el 
matrimoni o regidor/a en qui delegui. En base a aquest fonament legal, la competència 
per autoritzar un matrimoni civil serà de l’Alcalde i, a més, mitjançant delegació 
conferida per aquesta Resolució, també l’exerciran els tinents d’alcalde.  
 
Novè.   Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan.  
 
En el text de les resolucions dictades en virtut d'aquesta delegació, s’haurà de fer 
constar aquesta circumstància en la part expositiva  mitjançant la incorporació del text 
següent:  

"en exercici de les competències que m'han estat conferides per la delegació 
efectuada per Resolució de l’alcalde núm. ______ de data __________” 

Les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com 
a titular de la competència originària.  
 
Desè.   Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data d’aquesta 
resolució, i tindran vigència dintre del mandat corporatiu 2015-2019, sense perjudici de 
la facultat d’avocació d'aquesta Alcaldia.  
 
Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini 
dels tres dies hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra. 
 
Onzè.    En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels 
regidors/es delegats/es, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàtica, les 
competències delegades com a titular de la competència originària, i s’entendrà 
exercida la facultat de suplència en base a aquesta  resolució, sense necessitat d’una 
nova resolució expressa en aquest sentit. En el supòsit d’absència de l’Alcalde, la 
suplència serà exercida pels tinents d’alcalde per ordre del seu nomenament.  

 
Dotzè.    Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al 
Butlletí Oficial de la Província.” 
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9. Establiment del règim d’assistències i indemnitzacions dels membres de la 
corporació, i assignació de la dotació econòmica als 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, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
1er. 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: 150 €. 
- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 120 €. 
- Per assistència a les sessions de les comissions informatives: 60 €. 
- Per assistència a les sessions de la comissió especial de comptes:150 €. 

 
2on. 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, i establir una indemnització  
 
3er. Assignar al grups polític municipal una dotació econòmica de caràcter anual 
integrada per un component fix, idèntic per a tots els grups, de 2.000 €, i un altre de 
variable, de 100 € per regidor, i a la coordinació del Grup Municipal i portaveu per 
3.600 €. 
 
4art. Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació. 
 
5è. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la 
corporació. 
 

10. Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans 

col·legiats que són de la Competència del Ple. 

 
1r. Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea General de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, l’alcalde Sr. Lluís Guinó i Subirós. 
 
2on.- Nomenar representant de la corporació a Red de Juderías de España, l’alcalde 
el Sr. Lluís Guinó i Subirós 
 
3er.- Nomenar representant de la corporació a Associació de Municipis per la 
Independència, l’alcalde el Sr. Lluís Guinó i Subirós. 
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4rt. Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea General de la Federació 
de Municipis de Catalunya la regidora Sra. Josefina Surina i Gelis, primera tinent 
d’alcalde.  
 
5è.- Nomenar representant de la corporació per al Consell d’entitats de Besalú, la 
regidora Sra. Josefina Surina i Gelis, primera tinent d’alcalde.  
 
6è.  Nomenar representant de la corporació a l’Hospital d’Olot, la regidora Sra. 
Josefina Surina i Gelis, primera tinent d’alcalde.  
 
7è. Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea General del Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient el regidor  Sr. Albert Serra Figueras 
 
8è.- Nomenar representant de la corporació a la Comissió de Seguiment de 
l’Abocador Comarcal, el regidor el Sr. Albert Serra Figueras 
 
9è. Nomenar representant de la corporació al Ple del Consorci per a la 
Normalització Lingüística la regidora Sra. Mercè Balateu Sarola 
 
10è. Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea General del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament la regidora Sra. Mercè Balateu Sarola 
 
11è.- Nomenar representant de la corporació al Consell Escolar de l’Institut Escola i a 
la Llar d’infants, Consell intermunicipal Escolar, la regidora la Sra. Mercè Balateu 
Sarola 
 
12è.- Nomenar representant de la corporació a l’Associació per la Defensa Forestal, 
el regidor el Sr. Dani Balès Juanola. 
 
13è. Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea General del Consorci 
Localret el regidor  Sr. Dani Balès Juanola 
 
14è. Nomenar representant de la corporació al Consell Esportiu de la Garrotxa, el 
Sr. David Cortés Grande 
 
 
Notificar aquest acord als regidors nomenats. 
 
15è. Comunicar aquest acord als òrgans esmentats. 
 
No hi ha cap prec ni pregunta.  
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El Sr. alcalde aixeca la sessió, a les 23:00h, i per a constància d’allò que s’hi ha tractat 
i dels acords presos, estenc aquesta acta que signa el Sr. alcalde i la certifico amb la 
meva signatura. 
 
 
Besalú, 23 de juny de 2015 
 
L’alcalde,    En dono fe, la Secretària Interventora, 
 
 
 
 
 
Lluís Guinó i Subirós    Maria Zoraida Palao i Valverde 
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