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PLE EXTRAORDINARI DEL CARTIPÀS 
DEL 26 DE JUNY DEL 2015 

 
A  les 9 del vespre del divendres 26 de juny de 2015, es constitueixen en sessió 
extraordinària del cartipàs el ple de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles, a la  
Sala d’actes de  la Casa de la Vila les Planes d’Hostoles, prèviament convocats 
per avui a la mateixa hora i presidits per: 
 
L’alcalde Sr. Eduard Llorà i Cullet, del grup municipal de CiU de les Planes 
d’Hostoles 
 
els regidors següents: 
 

M. Àngels Serra i Badosa CiU 
Josep Arnau i Arnau CiU 
Joan Soler i Serarols CiU 
Marc Puig i Bosch CiU 
Lídia Ribas i Grabalosa CiU 
Marc Portillo i Sau CiU 
Joan Quer i Güell CiU 
Concepció Usan Amagat IdLP-CP 

 
Assistits per mi, el Secretari Interventor: Isidre Llucià i Sabarich, que informo 
que es procedirà a gravar el Ple, sense que ningú manifesti cap objecció. 
 
 
Presa de possessió del regidor Marc Portillo i Sau 
 
A continuació el Secretari crida al regidor Marc Portillo i Sau el qual formula la 
promesa, emprant la fórmula següent: 
 
Per la meva consciència i honor prometo complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Martí de 
Llémena, amb lleialtat al Cap de l’Estat , i guardar i fer guardar la 
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya.  
 
A aquesta fórmula hi afegeix “per imperatiu legal”  
 
I finalment, hi afegeix la fórmula proposada per l’AMI següent: “Per expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del 
nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya 
que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes 
les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”  
 
 
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a les 9 del vespre, una 



  

 

Ajuntament de  
les Planes d’Hostoles

Vall d’Hostoles
  La Garrotxa

vegada comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es procedeix 
a tractar els següents  assumptes: 
 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Assabentar del Decret núm. 23/2015 del Cartipàs Municipal. 
2. Constitució Junta de Govern Local 
3. Règim de sessions 
4. Nomenament del tresorer de l’Ajuntament i els representants en els 

Òrgans Col·legiats. 
 
 

 
 

 

1. ASSABENTAR DEL DECRET NÚM. 23/2015 DEL CARTIPÀS MUNICIPAL 

 

Es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 23/2015 de 16 de juny, en el que es 
determina el Cartipàs Municipal, nomenant els Tinents d’Alcalde i assignant les 
delegacions corresponents. 
 
El contingut del citat Decret, és el següent: 
 
...” 
 

DECRET D’ALCALDIA 
23/2015 

De 16 de juny 
 

NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE I ASSIGNACIÓ DE 
DELEGACIONS 

 
Atès que en el Ple de Constitució de la Corporació de data 13 de juny, 
sorgida de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, varen 
prendre possessió els regidors electes i vaig ésser escollit Alcalde. 

 
Atès allò que disposa l’article 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel que s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, que diu: 

Article 55.  Tinents d'alcalde o d'alcaldessa 
L'alcalde o alcaldessa designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde d'entre els 
membres de la comissió de govern i quan no n'hi ha, d'entre els regidors. Els 
tinents d'alcalde substitueixen l'alcalde o alcaldessa, per ordre de nomenament, en 
els casos de vacant, d'absència o de malaltia. 

 
Considerant així mateix el que estableix l’article 54.1 del mateix Decret 
Legislatiu 2/2002:  

Article 54. Comissió de govern 
54.1  La comissió de govern és integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de 
regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats 
lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple. 

 
Considerant, així mateix allò que estableix l’article 56 de la mateixa 
norma citada: 
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Article 56. Delegació de l'alcalde o alcaldessa 
56.1  L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte 
les de l'article 53.3, en els membres de la comissió de govern i quan no n'hi ha, en 
els tinents d'alcalde. 
56.2  L'acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, 
les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici. 
56.3  L'alcalde o alcaldessa pot també conferir delegacions especials per a 
encàrrecs específics, a favor de qualsevol regidor, encara que no pertanyi a la 
comissió de govern. 

 
 

D E C R E T O 
 
 

Primer.- Nomenar els següents tinents d’alcalde: 
 

Ma Àngels Serra i Badosa, Primera Tinent d’Alcalde 
Josep Arnau i Arnau, Segon Tinent d’Alcalde 
Joan Soler i Serrarols, Tercer Tinent d’Alcalde 

 
 

Segon.- Assignar a l’Alcaldia les àrees següents: 
1. Regidoria d’Hisenda 
2. Promoció Econòmica 
3. Governació 

 
Tercer.- Assignar als regidors de l’equip de Govern les delegacions 
següents: 

 
Ma. Àngels Serra i Badosa: 

1. Regidoria de Benestar Social 
2. Regidoria de Sanitat 
3. Regidoria de Tresoreria 

 
Josep Arnau i Arnau 

1. Regidoria d’Urbanisme 
2. Regidoria de Camins 
3. Regidoria de Medi Ambient 

 
Joan Soler i Serrarols 

1. Regidoria de Participació ciutadana 
2. Regidoria de Cultura 
3. Regidoria de Festes 

 
Marc Puig i Bosch 

1. Regidoria de Comunicació 
2. Regidoria d’esports 

 
Lídia Ribas i Grabalosa 

1. Regidoria de Joventut 
 

Marc Portillo i Sau 
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1. Regidoria d’Educació 
 

Joan Quer i Güell 
1. Regidoria d’Obres públiques 

 
Les delegacions comporten les facultats d’estudi, preparació, gestió, 
assessorament a l’alcaldia i execució de les resolucions que s’adoptin en 
relació amb les matèries delegades. 

 
Quart.- Les delegacions conferides s’entendran acceptades tàcitament si, 
dintre els tres dies següents a la seva notificació, el destinatari de la 
delegació no manifesta expressament la seva no acceptació. 

 
Cinquè.- Els tinents d’alcalde nomenats, juntament amb l’alcalde, 
constituiran la Junta de Govern Local. 

 
Sisè.- Al mateix temps, la resta de regidors que conformen l’equip de 
govern, assistiran a la Junta de Govern Local, amb veu però sense vot. 

 
Setè.- En compliment de l’art. 44.2 del Reglament d’Organització i 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions, el present Decret es 
farà públic mitjançant  el tauler d’edictes, el Butlletí Municipal i el Butlletí 
Oficial de la Província. Tot i això, produirà efectes immediats. 

“... 
 
 
La Corporació es dóna per assabentada 

 
 
Intervenció dels Srs./es Regidors/es 
 
No es produeixen manifestacions 
 

 
 

 

2. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I LA COMISSIÓ DE 
COORDINACIÓ D’ÀREES. 

 

L’article 48.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que hi ha 
una comissió de govern (actualment Junta de Govern Local) als municipis amb 
una població de dret superior a cinc mil habitants i en els de menys quan ho 
acorda el ple de l'Ajuntament o ho estableix el Reglament Orgànic (ROM) 
d'aquest. 
 
En aquest Ajuntament hi ha establert la Junta de Govern Local per acord Plenari 
al principi de cada legislatura, i així s’ha vingut funcionant aquestes darreres 
legislatures.  
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El grup municipal majoritari considera que cal continuar amb el funcionament de 
la Junta de Govern Local i, per tant, ratificar-ne la seva existència. 
 
D’altra banda, d’acord amb allò que determina l’article 66.2 del citat  Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, els ajuntaments tenen competències en 
l’àmbit de l’autoorganització. En aquest sentit, i amb la finalitat d’una acurada 
coordinació entre les diverses Regidories, es considera imprescindible la 
constitució d’una Junta de Coordinació de Regidories. 
 
Ala vista del que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- A l’empara d’allò establert a l’article 48.1.b) del Decret Legislatiu 
2/2003 anteriorment citat, es crea la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
les Planes d’Hostoles 
 
Segon.- El règim de sessions serà el que s’estableix mitjançant acord del punt 
següent d’aquest Ple.  
 
Tercer.- El funcionament serà el que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel 
que fa al funcionament dels òrgans col·legiats. 
 
Quart.- A l’empara del que estableix el citat article 66.2 del D.L. 2/2003, de 28 
d’abril, es constitueix la Junta de Coordinació de Regidories. 
 
Cinquè.- Aquesta Junta de Coordinació de Regidories estarà integrada per tots 
els regidors amb responsabilitats de govern, i es reunirà, com a mínim, un cop 
cada mes. 
 
 
Procés de votació: 

Eduard Llorà i Cullet CiU A favor 
M. Àngels Serra i Badosa CiU A favor 
Josep Arnau i Arnau CiU A favor 
Joan Soler i Serarols CiU A favor 
Marc Puig i Bosch CiU A favor 
Lídia Ribas i Grabalosa CiU A favor 
Marc Portillo i Sau CiU A favor 
Joan Quer i Güell CiU A favor 
Concepció Usan Amagat IdLP-CP Abstenció 

 
 
S’aprova per majoria absoluta (8 a favor i 1 abstenció) dels membres assistents a la sessió 
plenària, que representen, en conjunt,  la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
 
Intervenció dels Srs./es Regidors/es 
 
No es produeixen manifestacions 
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3. RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
El Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local,  estableix que el Ple celebrarà sessió ordinària, com a 
mínim, cada tres mesos.   
 
Així mateix, l’article 99.1) del mateix Decret determina que la Junta de Govern 
Local,  per a exercir les seves competències resolutòries, té sessions ordinàries 
amb la periodicitat determinada pel Ple de la corporació, i sessions 
extraordinàries quan el president ho decideixi. 
 
Per aquest motiu i en base al que s’esmenta, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple es celebrin cada dos mesos, 
el darrer divendres a les 9 del vespre. 
 
Els mesos en que es celebraran les sessions ordinàries seran: gener, març, 
maig, juliol, setembre i novembre. 
 
Segon.- Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc cada 
primer i tercer dimarts de mes, a 2/4 de 9 del vespre. 
 
Tercer.-  Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 60 
€  per sessió del Ple i 80 € per sessió de la Junta de Govern Local i per sessió de 
Junta de Coordinació de Regidories, amb un màxim d’acord amb els següents 
topalls: 
 

• Tinents d’Alcalde: 300 € 
• Regidors amb delegacions de Govern: 250 € 
• Regidors sense responsabilitats de govern: 60 € per sessió 

 
 
Procés de votació: 

Eduard Llorà i Cullet CiU A favor 
M. Àngels Serra i Badosa CiU A favor 
Josep Arnau i Arnau CiU A favor 
Joan Soler i Serarols CiU A favor 
Marc Puig i Bosch CiU A favor 
Lídia Ribas i Grabalosa CiU A favor 
Marc Portillo i Sau CiU A favor 
Joan Quer i Güell CiU A favor 
Concepció Usan Amagat IdLP-CP Abstenció 

 
 
S’aprova per majoria absoluta (8 a favor i 1 abstenció) dels membres assistents a la sessió 
plenària, que representen, en conjunt,  la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
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Intervenció dels Srs./es Regidors/es 
 
La Regidora Concepció Usan pregunta si cobraran tots els regidors assistents a les juntes de 
govern local tot i que n’hi ha que tenen veu però no vot. Pregunta també respecte la junta de 
coordinació.  
 
L’Alcalde respon que les juntes de govern es cobraran tots per igual. Pel que fa a la junta de 
coordinació aquesta es convocarà en funció de les temàtiques existents. 
 

 
 

 
L’article 92.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, estableix que la responsabilitat administrativa de les funcions de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació podrà ésser atribuïda a membres de la 
Corporació..(..).. en aquells supòsits excepcionals en que així es determini per la 
legislació estatal. 
 
D’altra banda, atès la distribució de funcions que l’equip de govern ha disposat 
per a la gestió municipal, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Nomenar Tresorera de la Corporació, a la Regidora Ma. Àngels 
Serra i Badosa 
 
Segon.- Designar els següents representants a la Comissió Especial de 
Comptes: 
 

1. Comissió Especial de Comptes 
- Ma Àngels Serra i Badosa 
- Concepció Usan i Amagat 

 
Tercer.- Assignar els següents salaris: 

• Alcalde: 1.200 € 
• 1a Tinent d’Alcalde: 570,41 € 

 
Aquests imports són nets de manera que juntament amb la Seguretat Social i la 
resta d’imports que legalment es dedueixen, constituiran el salari brut definitiu. 
 
 
Procés de votació: 

Eduard Llorà i Cullet CiU A favor 
M. Àngels Serra i Badosa CiU A favor 
Josep Arnau i Arnau CiU A favor 
Joan Soler i Serarols CiU A favor 
Marc Puig i Bosch CiU A favor 
Lídia Ribas i Grabalosa CiU A favor 
Marc Portillo i Sau CiU A favor 
Joan Quer i Güell CiU A favor 
Concepció Usan Amagat IdLP-CP Abstenció 

 

4. NOMENAMENT DEL TRESORER DE L’AJUNTAMENT I DELS 
REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
ASSIGNACIÓ DE SALARIS. 
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S’aprova per majoria absoluta (8 a favor i 1 abstenció) dels membres assistents a la sessió 
plenària, que representen, en conjunt,  la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
 
 
Intervenció dels Srs./es Regidors/es 
 
La Regidora Concepció Usan demana quins són els costos de les nòmines. 
 
L’Alcalde respon que són els imports nets. Suposa que en el cas del salari de 1.200 € els costos del 
mateix deuen pujar a un total de 1.500-1.600 € amb seguretat social. 
 
La Regidora Concepció Usan manifesta que desitja que  l’import de 60 €  que li correspon per 
assistència als plenaris sigui dipositat i al final de la legislatura siguin donats per alguna actuació en 
benefici del poble. 
 
Es matisa per part de l’Alcalde que aquesta consignació serà de caràcter anual a efectes de la 
comptabilitat pública municipal.  
 
La Regidora Concepció Usan mostra la seva disconformitat respecte la proposta efectuada per 
l’alcaldia atesa la mínima entitat de la quantia.  
 
S’acorda que s’estudiarà la proposta i els mecanismes per dur-la a terme. 
 

 
 
 
L’Alcalde President de la Corporació aixeca  la sessió a 1/4 de deu de la nit, de la 
que s’estén la present acta, que com a secretari, en dono fe. 

 
 


