
 1

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  380/14 
Caràcter : extraordinària 
Data :  29 de desembre de 2014  
Horari: de 13:20 a 13:30 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Juan José Martínez González 
Natàlia Figueras Pagés 
Pere Vila Ramos 
Maria del Carmen Fernandez Anello 
Antoni Trincheria Boix 
Josep Maria Ciurana Planas 
Soledad Vega González 
Xavier Roca Carreras 
Adrian Ortiz Jurado 
 
Han excusat la seva assistència: 
Fernando Maqueda Ramos 
Josep Lluís Valentí Mompart 
José Martínez Herrera 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
Punt únic.- Aprovar la ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consell 
d’ Iniciatives Locals per al medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), 
aprovada per l’ Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 2014. 
 
 
Desenvolupament de la sessió. 
 
Punt únic.- Aprovar la ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del 
Consell d’ Iniciatives Locals per al medi Ambient de les comarques de Girona 
(CILMA), aprovada per l’ Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 
2014. 
 
Es dóna lectura de la següent; 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE 
GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament/Consell 
Comarcal, ha comunicat que la seva Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre 
de 2014, un acord de modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) 
i per cercar la millora de determinats aspectes de funcionament de caràcter més operatiu, i 
sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots els seus 
membres, per a la seva ratificació. 
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Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de membres de la 
Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els vigents Estatuts no s’adiu 
amb les prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen qüestions relatives a 
l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de Junta Executiva i Assemblea General, al 
quòrum d'aprovació en cas de modificació d'estatuts i altres acords d'especial transcendència, 
a la possibilitat de delegació del vot per a sessions concretes, i al repartiment de facultats entre 
Assemblea, Junta Executiva i President. 
 
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula les 
Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per modificar els Estatuts 
es necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals associats, adoptat per majoria 
absoluta. 
 
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent acord: 
 
Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL D’INICIATIVES 
LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), aprovada per 
la seva Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 2014. 
 
Segon.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 dels 
Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma: 
 

Article 13 
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en 
formen part per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la 
Diputació, que en tindrà tres. Els representants de les comarques i els municipis 
associats necessàriament hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els representants 
podran delegar l'assistència i el vot, per escrit i per a cada sessió; la delegació es 
podrà fer en un altre membre de l'Assemblea o en una tercera persona; cap 
membre no podrà rebre més de cinc delegacions.  
 
2. (..) 
3. (..) 
4. (..) 
 
Article 14 
L’Assemblea General té les facultats següents: 

a) Modificar els Estatuts. 
b) Elegir el president. 
c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les 

comarques i dels municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i 
controlar-ne l'activitat. 

d) Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació 
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els 

acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment 
de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. 

f) Acordar la dissolució del Consell. 
g) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 
h) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 
i) Aprovar el reglament de règim interior. 
j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels 

associats. 
k) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes 

d'associats per una raó distinta a la de separació definitiva. 
l) El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i 

Secretaria Tècnica. 
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La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament 
enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General. 
 
Article 15 
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada 
pel President i un màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea 
General d'entre els seus membres, d'acord amb les regles següents:  
 
 3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona 
 8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 

6,  i l'elecció haurà de recaure sobre algun dels ens locals de la comarca 
representada 

 3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per 
cadascun dels trams següents:  

a) municipis fins a 1.000 habitants 
b) municipis entre 1.001 i 5.000 habitants 
c) municipis amb població superior a 5.000 habitants 

Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per 
votació 

 Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents. 
 
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb 
el vistiplau del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions. 
 

Article 17 
La Junta Executiva té les facultats següents: 

a) Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que 
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea 
General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que estableixi 
l'Assemblea. 

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els 
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els 
recursos pertinents. 

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell. 
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes 

que els membres del Consell han de satisfer. 
e) Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i 

controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin. 
f) Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general 
g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea 

General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici 
següent. 

h) Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran 
adoptar criteris i límits per tal de delegar en el President algunes d'aquestes 
facultats. 

i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin 
amb normalitat. 

j) Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la 
manera més eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que 
aquests grups projectin dur a terme. 

k) Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada 
grup de treball, a proposta dels mateixos grups. 

l) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i 
altres persones, per aconseguir: 
- subvencions o altres ajuts. 
- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.  

m)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i 
donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General. 
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n)  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre 
òrgan de govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament. 

 
Article 18 
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per 
l’Assemblea d’entre els seus membres. 
 
2. Són pròpies del president les funcions següents: 

a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea 
General i de la Junta Executiva. 

b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta 
Executiva. 

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta 

Executiva. 
e) Ordenar els pagaments vàlidament 
f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea 

General 
g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta 

Executiva 
h) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit 

o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició 
dels fons es determina a l'article 36. 

i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació. 
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el 

deleguin l'Assemblea General o la Junta Executiva. 
 
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades a 
la Junta Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta. 
 
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de 
vacant, absència o malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva 
d’entre els seus membres. 
 
Article 25 
1. (..) 
 
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació actualitzada 
d'associats que ha de tenir l'associació. Cinc dies abans, com a mínim, tota la 
documentació necessària ha d'estar a disposició dels socis al local social. 
 
3. (..) 
 
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les 
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la 
llista de les persones assistents. 
 
L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per dos 
interventors designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà 
comunicada a tots els ens locals associats. 
 
Article 26 
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera 
convocatòria, a l’efecte de la realització de les sessions, deliberacions i presa 
d’acords, cal la presència de la meitat més un dels membres associats, havent de 
ser-hi presents el president i el secretari o les persones que els substitueixin.  
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En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament 
constituïda amb la presència de tres membres a més del president i del secretari. 
 
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la 
inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. La sol·licitud també es 
pot fer directament a l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però 
únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si 
així ho decideix la majoria de les persones presents. 
 
Article 27 
1. (..) 
 
2. (..) 
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels 
Estatuts, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en 
una de ja existent, cal el vot favorable de les dues terceres parts dels socis 
presents.  
 
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats locals, 
adoptat per majoria absoluta. 
 
Article 29 
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha 
estat convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la 
meitat més un. A falta de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora 
més tard i serà suficient la presència de dos membres a més del president i del 
secretari. 
 
2. (..)  
3. (..) 
 

Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació. 
 
Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents: 

a) Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i 
del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de 
ratificació de tots els ens associats. 

b) Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local, 
als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives 
d'ens locals “ 

 
Seguidament es sotmet a votació la proposta d’acord que s’ha transcrit al 
començament d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual és aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada a l' encapçalament, de la qual s’estén la present acta, del que jo el Secretari 
certifico. 
 
Vist i Plau,  
L’Alcalde,                                                                    El Secretari 
 
 
Antonio Guinó Bou 


