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ACTA NÚM. PLE2015/7 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT 
DEL DIA 3 DE JULIOL  DE 2015 

 

 
 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, essent les  
20:35  hores del dia 3  de juliol de 2015,  es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l'objecte de 
celebrar sessió extraordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. F. Xavier 
Sala Pujol,  Alcalde de l'Ajuntament i l’assistència 
de les regidores i dels regidors relacionats al 
marge. 

Actua com a Secretari el Sr. Luis López i García, 
titular de la Corporació. 

Comprovat que el quòrum d'assistents compleix 
allò que estableix l'article 98.c) del Text refós de la 
Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya,  el  

Sr.  President  obre la sessió  per  a  tractar  els  assumptes inclosos a l'ordre del dia 
de la convocatòria: 
 
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ, CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015.  
2.- PROPOSTA DE RÈGIM  DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ. 
3.- PROPOSTA DE  COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
4. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS. 
5. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
6.-  PROPOSTA DE NOMENAMENT  DE VOCALS DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
MUNICIPAL RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL “L’HOSPITAL”. 
7.-  PROPOSTA DE NOMENAMENT  DE VOCALS DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
MUNICIPAL FUNDACIÓ PÚBLICA MUSEU ISAAC ALBÉNIZ DE CAMPRODON.  
8.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT MUNICIPAL ALS CONSELLS 
ESCOLARS. 
9.- NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ PER LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ DEL 
TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON. 
10.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA PERICIAL DEL CADASTRE 
IMMOBILIARI RÚSTIC DE CAMPRODON. 
11. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
SUPRAMUNICIPALS. 
12.-  NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A LA FUNDACIÓ 
GERMANS JOSEP I JAUME VILA RIERA. 
13.- DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA SOBRE ORGANITZACIÓ 
DEL CONSISTORI.  
13.1.- Nomenament de tinents d’alcalde  

Assistents: 
 F. Xavier Sala Pujol 
 Jordi Batchelli Aulinas 
 Xavier Juncà Morer 
 Xavier Rigat Gardella 
 Núria Mas Soler  
 Anna Colomer Vila  
 Esteve Pujol Badà  
 Xavier Guitart Cano  
 Laura Costa Escolano 
 Joan Faig Colomer  
Absent: 
 Jordi Berdala Vidal  
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13.2.- Nomenament de membres de la junta de govern local.  
13.3.- Creació d’àrees de gestió i delegacions genèriques.  
13.4.- Delegació de competències de l’alcaldia a la junta de govern local.  
 

****************************************** 
 

El Sr. Esteve Pujol justifica l’absència del Sr. Jordi Berdala per motius personals.  
 
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ, CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015.  
 
Sense esmenes ni correcció s’APROVA l’acta de la sessió celebrada el dia 13 de juny, 
per unanimitat dels assistents.  
 
2.- PROPOSTA DE RÈGIM  DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ. 
 
Constituït l'Ajuntament en sessió plenària celebrada el 13 de juny de 2015, es fa 
necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, a l'establiment de la periodicitat de 
les sessions del Ple. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 7/85, de 2 d'abril de 
Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta Corporació ha de celebrar sessió 
plenària de caràcter ordinari, en tot cas, cada tres mesos. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, 
de 28 de novembre, 
 
El Ple, per unanimitat dels deu regidors presents, dels onze membres que de fet i de dret 
l’integren, ACORDA:  
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació que es celebraran 
amb caràcter bimensual  l'últim dimarts, no festiu, de cada mes senar, a les vint  hores, 
en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte. 
 
Segon.- Facultar a l'Alcaldia per a posposar o avançar la celebració de les sessions 
ordinàries del Ple, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional 
o per motius degudament justificats. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els Regidors afectats. 
 
3.- PROPOSTA DE  COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
 
Constituït l'Ajuntament en sessió plenària celebrada l’13 de juny de 2015, es fa 
necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a la designació dels membres que 
integren  la Comissió Especial de Comptes d'acord amb l'article 58 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 116 de la Llei 7/85, de 2 d'abril de 
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Reguladora de les Bases del Règim Local, i amb l'article 127 del Reglament 
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; en tractar-se d’un 
òrgan d'existència preceptiva a totes les Corporacions locals que  té atribuïdes la 
funció d'examinar, dictaminar i informar els comptes pressupostaris i 
extrapressupostaris que hagin de ser sotmesos a l'aprovació del Ple de la Corporació.  
 
D'acord amb l'article 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aquesta Comissió  ha d'estar integrada per membres de cada  grup polític 
municipals de forma proporcional a la seva representativitat en l’ajuntament o igual per 
a cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat.  
 
En conseqüència, a la vista de les propostes dels diferent grups, el Ple de la Corporació,  
per unanimitat dels deu regidors presents, dels onze membres que de fet i de dret 
l’integren, ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar la composició de la Comissió Especial de Comptes que serà la 
següent: 
 

 President: l'alcalde, F. Xavier Sala Pujol. 
 Vocal del Grup Polític Tots per Camprodon: Sr. Xavier Guitart Cano 
 Vocal del Grup Polític Junts fem Camprodon: Sr. Xavier Juncà Morer.   
 Vocal del Grup Polític +Camprodon-ERC-AM: Sr. Jordi Batchelli Aulinas.  

 
Segon.- Determinar que per l’adopció dels acords de la Comissió s’aplica el sistema 
de vot ponderat.  
 
4. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS. 
 
Tradicionalment la Junta de Portaveus es reuneix sempre que hi hagi un tema 
important per resoldre i està formada per l’alcalde i els portaveus designats per 
cadascun del Grup Municipals, constituïts d'acord amb l’article 50 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 l'article 23 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, el Ple de la Corporació.  
 
Atès que hom creu oportú constituir la  Junta de Portaveus per a estudiar i si es el cas 
informar sobre assumptes que han de ser sotmesos a la aprovació del Ple de la 
Corporació, actuant també d'òrgan de relació entre els Grup Municipals de la Corporació.  
 
D'acord amb els escrit presentats pels regidors, aquesta Alcaldia, el Ple, per unanimitat 
dels deu regidors presents, dels onze membres que de fet i de dret l’integren, ACORDA:  
 
Primer.- Complementar l'organització de l'Ajuntament mitjançant la creació de tres grups 
municipals corresponents a les tres llistes electorals que han obtingut representació a 
l’Ajuntament i la creació de la Junta de Portaveus integrada pels portaveus dels Grups 
Municipals. 
 
Segon.- Establir que la Junta de Portaveus es reunirà prèviament a la celebració de les 
sessions plenàries de l'Ajuntament i estarà constituïda pels següents membres: 
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 President: L'alcalde, F. Xavier Sala Pujol. 
 Portaveu de Grup Municipal Tots per Camprodon: Sr. Esteve Pujol Badà.   
 Portaveu de Grup Municipal Junts fem Camprodon: Sr. Xavier Juncà Morer. 
 Portaveu de Grup Municipal + Camprodon - ERC- AM: Jordi Batchelli Aulinas. 

 
5. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
El funcionament de la Junta de Govern Local en municipis de menys de 5.000 
habitants és potestativa, segons disposa l’article 20 de la Llei Reguladora de les Bases 
de Règim Local, i la seva creació és competència del Ple, que acordarà la delegació 
de les competències que li són pròpies amb les excepcions legals preceptives.  
 
El Ple, per unanimitat dels deu regidors presents, dels deu regidors presents, dels onze 
membres que de fet i de dret l’integren, ACORDA:  
 
1r.- APROVAR la creació de la Junta de Govern Local, que estarà integrada pels 
regidors que lliurament nomeni l’alcalde, del qual nomenament donarà compte al Ple. 
A les reunions de la Junta de Govern assistiran en qualitat d’invitats per l’alcaldia, amb 
veu i sense vot, els altres regidors de la Corporació convocats a l’efecte.  
 
2n.- CORRESPON a la Junta de Govern les competències que lliurement li delegui 
l’Alcaldia de forma general o per a cada assumpte en concret.  
 
3r.- PUBLICAR anunci al BOP als efectes legals corresponents. 
 
6.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE VOCALS DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
MUNICIPAL RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MUNICIPAL “L’HOSPITAL”. 
 
Aquest Ajuntament té constituït l’organisme autònom municipal Residència geriàtrica 
municipal “l’Hospital” de Camprodon, de caràcter administratiu,  el qual es regeix pels 
Estatuts aprovats pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 20 d’octubre de 2006, 
que regulen al Capítol II els òrgans i les seves atribucions, disposant a l’article 6 que:  “el 
Govern i Administració de l’Organisme Autònom s’exercirà pels òrgans següents: la 
Junta directiva, la Comissió d’admissions i la Presidència; i a l’article 7: Composició de 
la Junta directiva: 
 

a. L’alcalde de Camprodon, que ostentarà la presidència de la Junta, o 
persona en qui delegui. 

b. El regidor o regidora que tingui assignades les funcions en matèria de 
serveis socials. 

c. Un regidor o regidora representant de cada un dels grups polítics que hagi 
obtingut representació en el ple de l’Ajuntament. 

 
D'acord amb allò exposat, el Ple, per unanimitat dels deu regidors presents, dels onze 
membres que de fet i de dret l’integren, ACORDA:  
  
Primer.- Nomenar vocals de l’organisme autònom “Residència geriàtrica municipal 
“l’Hospital” de Camprodon”, als següents regidors: 
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 Sra. Núria Mas Soler, regidora delegada de serveis socials. 
 Sr. Xavier Rigat Gardella, Junts fem Camprodon 
 Sr. Anna Colomer Vila, +Camprodon-ERC-AM 
 Sr. Laura Costa Escribano, Tots per Camprodon 

 
Segon.- Donar compte del present acord a la Direcció de l’Organisme. 
 
7.-  PROPOSTA DE NOMENAMENT DE VOCALS DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
MUNICIPAL FUNDACIÓ PÚBLICA MUSEU ISAAC ALBÉNIZ DE CAMPRODON.  
 
Vist l’article 9 dels estatuts de l’organisme autònom Fundació Pública Museu Isaac 
Albéniz de Camprodon, aprovats definitivament pel Ple de l’Ajuntament de data 27 de 
març de 2009,  regula que la presidència del Consell Rector l’ostentarà  l’alcalde i que la 
resta del vocals seran nomenats pel Ple de la Corporació:  
  
El Ple, per unanimitat dels deu regidors presents, dels deu regidors presents, dels onze 
membres que de fet i de dret l’integren, ACORDA:  
     
Primer.- Nomenar membres de la Corporació municipal en el Consell Rector de la 
Fundació Pública Museu Isaac Albéniz de Camprodon les següents persones:  
 

 Sr. Xavier Rigat Gardella, Junts fem Camprodon  
 Sr. Anna Colomer Vila,  +Camprodon-ERC-AM 
 Sr. Joan Faig Colomer, Tots per Camprodon 

 
Segon.- Comunicar aquest acord als regidors afectats i a les persones interessades. 
 
8.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT MUNICIPAL ALS 
CONSELLS ESCOLARS. 
 
Havent procedit a la constitució del nou Ajuntament en sessió plenària celebrada l’13 de 
juny de 2015, es fa necessari procedir al nomenament del representant municipal en els 
diferents Consells Escolars i en l’òrgan de participació de la llar d’infants del  municipi. 
 
El Ple, per unanimitat dels deu regidors presents, dels deu regidors presents, dels onze 
membres que de fet i de dret l’integren, ACORDA:  
 
Primer.- Designar  a la Sra. Núria Mas Soler  com a representant municipal al següents 
Consells Escolars i òrgan de participació:  
 

 Consell Escolar del CEIP Doctor Robert 
 Consell Escolar del SES de Camprodon 
 Òrgan de participació  de la llar d'infants municipal Nins de Camprodon 

 
Segon.- Comunicar aquest acord als òrgans relacionats. 
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9.- NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ PER LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ DEL 
TERME MUNICIPAL DE CAMPRODON. 
 
Havent  procedit a la constitució del nou Ajuntament en sessió plenària celebrada l’11de 
juny de 2011, es fa necessari procedir al nomenament de la Comissió per les operacions 
de delimitació del terme municipal de Camprodon. 
 
El Ple, per unanimitat dels deu regidors presents, dels deu regidors presents, dels onze 
membres que de fet i de dret l’integren, ACORDA:  
 
Primer.- Nomenar membres integrants de la comissió de delimitació del terme 
municipal de Camprodon, els senyors: 

- Xavier Rigat Gardella, regidor  
- Jordi Batchelli Aulinas, regidor  
- Jordi Berdala Vidal, regidor 
- Ramon Fortet i Bru, tècnic municipal 
- Luis López i Garcia, secretari 

Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya i als ajuntament limítrofs. 
 
10.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA PERICIAL DEL CADASTRE 
IMMOBILIARI RÚSTIC DE CAMPRODON. 
 
Havent  procedit a la constitució del nou Ajuntament en sessió plenària celebrada l’13 de 
juny de 2015, es fa necessari procedir a la designació dels membres de la Corporació de 
la Junta Pericial del Cadastre Immobiliari de Camprodon. 
  
El Ple, per unanimitat dels deu regidors presents, dels deu regidors presents, dels onze 
membres que de fet i de dret l’integren, ACORDA:  
 
Primer.- Designar  com a membres de la Corporació de la Junta Pericial:  
 
President: Sr. F. Xavier Sala Pujol, alcalde president de la Corporació. 
Secretari:  Sr. Luís López i Garcia secretari de l’Ajuntament. 
Vocals: 

 Xavier Juncà Morer 
 Jordi Batchelli i Aulinas 
 Xavier Guitart Cano 

 
11. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
SUPRAMUNICIPALS. 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir al nomenament dels 
representants municipals en el òrgans col·legiats dels ens supramunicipals dels quals, el 
Municipi de Camprodon, forma part, en compliment d'allò que disposa l'article 38.c del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/98 de 28 de novembre. 
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El Ple, per unanimitat dels deu regidors presents, dels onze membres que de fet i de dret 
l’integren, ACORDA:  
 
Primer.- Designar com a representants d'aquest municipi en la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Vall de Camprodon els membres següents: 
 

 L'alcalde president: Sr. F, Xavier Sala Pujol. 
 El regidor  Sr. Xavier Juncà Morer.  

 
Segon.- Designar com a representant d'aquest municipi a la Comissió Mixta de 
Seguiment i Control del Conveni de Delegació de competències municipals en matèria de 
gestió de residus sòlids al Regidor  Sr. Jordi Batchelli Aulinas. 
 
Tercer.- Designar com a representant d'aquest municipi als següents ens 
supramunicipals a l'alcalde, Sr. F. Xavier Sala Pujol:  
 
 Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA). 
 Xarxa de Comunicació Local. 
 Consorci del Ter. 
 Consorci per a la protecció i la gestió de l’EIN de l’Alta Garrotxa. 
 Consorci per a la protecció i la gestió dels espais d’interès natural del Ripollès 

(CEINR). 
 Consorci Benestar Social del Ripollès. 
 Consorci per a la gestió integral d’aigües de Catalunya (Congiac).  
 
Quart.- Establir que la representació als ens supramunicipals correspondrà a l'Alcaldia 
presidència d’aquesta Corporació, o regidor en qui delegui, en tots els casos en que no hi 
hagi una expressa designació d'un altre membre del consistori. Aquest mateix òrgan 
continuarà exercint la representació de l'Ajuntament en els ens supramunicipals que no 
s'esmenten expressament en aquests acords. 
 
Cinquè.- Comunicar aquests acords als regidors afectats i als ens i organismes 
supramunicipals esmentats, pel seu coneixement i efectes.    
 
12.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A LA FUNDACIÓ 
GERMANS JOSEP I JAUME VILA RIERA. 
 
Per voluntat dels fundadors, recollida en els estatuts,  l'Ajuntament de Camprodon, forma 
part dels òrgans rectors de la Fundació Privada Germans Josep i Jaume Vila Riera, i 
participa a través de l’Alcalde de Camprodon 
 
Per això, es proposa al Ple de l'Ajuntament d'adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Manifestar que l'Ajuntament de Camprodon, en exercici de les seves funcions 
com a patró de la Fundació Privada Germans Josep i Jaume Vila Riera, actuarà a través 
de la figura del seu Alcalde, Sr. F. Xavier Sala Pujol, representant legal d'aquest, de 
conformitat amb el que disposa l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, podent ser substituït, en cas d'absència, vacant o malaltia, 
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pels Tinents d'Alcaldia, d'acord amb el que es disposa al Decret de 15 de juny de 2011, 
que els nomena. 
 
Segon.- Comunicar aquest acords a l'esmentada Fundació. 
 
Sotmesa la proposta a  votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu regidors 
presents, dels onze membres que integren el Ple de la Corporació.  
 
13.- DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA SOBRE ORGANITZACIÓ 
DEL CONSISTORI.  
 
13.1.-  Nomenament de tinents d’alcalde  
 
El Sr. President informa al Ple de la resolució de nomenament de tinents d’alcalde, d’acord 
amb el que disposa l’article 51.2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
adoptada per Decret de  26 de juny 2015, que en síntesi, expressa:  
 
1r.- Nomenar Primer Tinent d’Alcalde al  regidor Sr. Jordi Batchelli Aulinas.  
 
2n.- Nomenar Segon  Tinent d’Alcalde al  regidor Sr. Xavier Juncà Morer.  
 
3r.- Nomenar  Tercer Tinent d’Alcalde al  regidor Sr. Xavier Rigat Gardella.  
 
4t.- Publicar el corresponent anunci als efectes legals d’aplicació. 
 
Els tinents d’alcalde substituiran l’alcalde en els casos de vacant, d’absència o de malaltia, 
per l’ordre de nomenament. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
13.2.- Nomenament de membres de la Junta de Govern Local.  
 
El Sr. President informa al Ple de la resolució de nomenament de membres de la Junta de 
Govern, d’acord amb el que disposa l’article 51.2 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, adoptada per Decret de  26 de juny  de 2015, que en síntesi, expressa:  
 
1r..- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els tres tinents d’alcalde, Jordi 
Batchelli Aulinas, Xavier Juncà Morer i  Xavier Rigat Gardella. 
 
2n..- Publicar  el corresponent anunci als efectes legals d’aplicació. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
13.3.- Creació d’àrees de gestió i delegacions genèriques.  
 
El Sr. Alcalde informa al Ple de la resolució de creació d’àrees de gestió municipal i del 
nomenament de regidors delegats, adoptada per Decret de 26 de juny de 2015, i que es 
concreta com segueix:  
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1r.- Crear i nomenar presidents d’Àrea de Gestió Municipal, amb delegació genèrica 
per a les matèries de la seva competència,  als regidors següents: 
 
a) Governació, nuclis, desenvolupament rural, mobilitat, seguretat, equipaments, 

participació ciutadana i esports al Sr. Xavier Rigat Gardella. 
b) Urbanisme, medi ambient i sostenibilitat, obres i manteniment i habitatge al Sr. 

Jordi Batchelli Aulinas 
c) Turisme, activitat i promoció econòmica, estètica, paisatge i noves tecnologies al 

Sr. Xavier Juncà Morer. 
d)  Cultura, festes, joventut i patrimoni a la Sra. Anna Colomer Vila.  
e) Qualitat de vida, serveis socials, salut, geriàtric, educació, infància, família, gent 

gran, convivència i igualtat i solidaritat a la Sra. Núria Mas Soler.  
 
L’Alcaldia es reserva la presidència de l’àrea de Presidència, hisenda, recursos 
humans, règim interior, serveis municipals, comunicació i relacions institucionals. 
 
2n.- DELEGAR en els Regidors – Presidents d’Àrea la gestió ordinària dels serveis 
corresponents i la seva direcció. 
 
3r.- PUBLICAR el corresponent anunci als efectes legals d’aplicació. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
13.4.- Delegació de competències de l’alcaldia a la Junta de Govern Local.  
 
El Sr. Alcalde informa al Ple de la resolució de delegació d’atribucions de l’Alcalde a favor 
de la Junta de Govern Local, adoptada per Decret de 26 de juny de 2015, i que es concreta 
com segueix:  
 
Primer.-  DELEGAR a favor de la Junta de Govern Local l’exercici de les següents 
atribucions:  
 
1. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal 

aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència; 
reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i 
retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 

2. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats 
pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes i periòdiques.  
 

3. Acordar la contractació, el nomenament i les sancions en matèria de personal 
sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei 
reguladora de les bases del règim local; i també nomenar i sancionar els 
funcionaris que portin armes, si escau.  
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4. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les 
ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres 
òrgans.  
 

5. Les contractacions d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis 
públics, els contractes administratius especials i els contractes privats  quan llur 
import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, 
la quantia de sis milions d’euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva 
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les 
seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.  
 

6. L’adjudicació de concessions sobre els bens de la Corporació i l’adquisició de bens 
immobles i drets subjectes  a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 
10 % dels  recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així 
com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la 
quantia indicats. 

 
7. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 

contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.  
 

8. Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat 
expressament al ple. Expedir ordres d’execució i ordenar la  paralització i 
suspensió  d’usos del sòl i activitats.  
 

9. Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del 
municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de 
gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.  
 

10. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis 
i els reglaments de desenvolupament. 
 

11. Aprovar els expedients de modificació de crèdits, i de gestió dels ingressos i 
despeses del municipi,  d’acord amb les bases d’execució del pressupost. 
 

Segon.- PUBLICAR la present resolució al BOP de Girona.  
 
Tercer.- La present resolució entrarà en vigor el mateix dia en que el Ple de 
l’Ajuntament aprovi la constitució de la Junta de Govern Local, al qual acord es troba 
condicionada. 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
No havent altres assumptes a tractar,  el Sr. alcalde president dóna per finalitzada la 
sessió quan falten cinc minuts per tres quarts de nou del vespre, de tot el que jo, el 
Secretari,  en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE   


