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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 5 DE JULIOL DE 

2019 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2019000009  

Caràcter: Sessió Extraordinària 

Data: 5 de juliol de 2019 

Hora d’inici: 20:05 h 

Hora de fi: 20:38 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen: 

Josep Coma Guitart, Alcalde 

Pedro Suñer Vilanova, Regidor 

Elena Llongarriu Guillamet, Regidora 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora 

Carles Garriga Gardella, Regidor 

Albert Ibáñez González, Regidor 

Cristina Reig Franch, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: Ningú. 

  

 

Han excusat la seva absència: Ningú. 

  

Desenvolupament de la sessió: 

 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 

iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

1.0.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia en matèria de 

nomenaments de tinents d’alcalde. 

 

 

D’acord amb el que disposa l’article 46.1 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde dóna compte al Ple del Decret d’Alcaldia 

2019DECR000183 de data 17 de juny de 2019 que es transcriu íntegrament a 

continuació pel qual es nomena el tinent d’alcalde: 

 
“DECRET D’ALCALDIA 

NOMENAMENT DEL TINENT D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MOLLÓ 

Expedient: X2019000363 

 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de 

les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades 

el 26 de maig de 2019, és necessari que aquesta Alcaldia nomeni els tinents 

d’alcalde, ja que són òrgans d’existència obligatòria en tots els ajuntaments. 
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Vist el que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local; 53.2 i 55 del Text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 

46 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

 

RESOLC: 

 

Primer. Nomenar tinent d’alcalde el regidor que tot seguit es relaciona: 

- Primer tinent d’alcalde: Sr. Pere Suñer Vilanova. 

 

Segon. Notificar aquesta resolució al regidor nomenat, fent-li constar que haurà de 

mantenir informada a aquesta alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com a 

alcalde accidental, i que durant aquest exercici no podrà modificar les delegacions 

ja efectuades per aquesta alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne d’altres noves. 

 

Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler 

d’anuncis de la corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el 

principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a 

la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 

de desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 

 

Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri.” 
 

 

El Ple en queda assabentat. 

 

2.0.- Donar compte del Decret d'Alcaldia de les delegacions de l'Alcaldia als 

regidors. 

 

  
 
D’acord amb el que disposa l’article 44.4 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde dóna compte al Ple del Decret de 

l’Alcaldia 2019DECR000187 de 20 de juny de 2019, pel qual es deleguen als 

regidors següents les atribucions que s’indiquen a continuació: 

 

 

“DECRET D’ALCALDIA 

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ALS REGIDORS I REGIDORES DE LA 

CORPORACIÓ 

Expedient: X2019000363 

 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de 

les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades 

el 26 de maig de 2019, aquesta Alcaldia considera necessària la delegació de 
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determinades atribucions als regidors, a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia 

l’actuació municipal. 

 

Vist el que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local; 53.3 i 56 del Text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 

43.3 i 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 

locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

 

RESOLC: 

 

Primer. Efectuar a favor del senyor Pere Suñer Vilanova, primer tinent d’alcalde, 

una delegació genèrica de l’Àrea d’Urbanisme, Obres i Serveis. La delegació 

comprèn les facultats de direcció i gestió de l’Àrea, així com la facultat de resoldre 

mitjançant actes administratius que afectin tercers, i inclou els assumptes 

següents:  

 

- Obres públiques, Planificació Territorial, Urbanisme, Habitatge, Paisatge, 

Aigua, Sanejament, Enllumenat, Via Pública i Trànsit, Brigada, Protecció Civil 

i Emergències. 

Segon. Efectuar a favor de la senyora Elena Llongarriu i Guillamet una delegació 

genèrica de l’Àrea de Règim Intern i Promoció Econòmica. La delegació comprèn les 

facultats de direcció i gestió de l’Àrea, així com la facultat de resoldre mitjançant 

actes administratius que afectin tercers, i inclou els assumptes següents:  

 

- Règim Intern i Recursos Humans, Treball, Indústria, Emprenedoria i 

Iniciatives locals, Energia i Residus. 

Tercer. Efectuar a favor de la senyora Carme Serra Casamitjana una delegació 

genèrica de l’Àrea de Benestar, Ciutadania i Qualitat de Vida. La delegació comprèn 

les facultats de direcció i gestió de l’Àrea, així com la facultat de resoldre 

mitjançant actes administratius que afectin tercers, i inclou els assumptes 

següents:  

 

- Benestar Social i Família, Salut, Igualtat i Gènere, Ciutadania, Comerç, 

Consum, Artesania, Turisme, Fires, Transports i Mobilitat. 

 

Quart. Efectuar a favor de la senyora Maria Teresa Buixeda Vilarrasa una delegació 

genèrica de l’Àrea de Medi Ambient, Veïnats i Patrimoni. La delegació comprèn les 

facultats de direcció i gestió de l’Àrea, així com la facultat de resoldre mitjançant 

actes administratius que afectin tercers, i inclou els assumptes següents:  

 

- Medi ambient i Sostenibilitat, Veïnats, Camins Rurals, Animals abandonats, 

Espais Naturals, Agermanament, Cementiri i Patrimoni. 

 

Cinquè. Efectuar a favor del senyor Carles Garriga Gardella una delegació genèrica 

de l’Àrea de Medi Rural i Equipaments. La delegació comprèn les facultats de 

direcció i gestió de l’Àrea, així com la facultat de resoldre mitjançant actes 

administratius que afectin tercers, i inclou els assumptes següents: 
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- Agricultura, Ramaderia, Pesca, Caça, Boscos, Comunals, Equipaments 

culturals i esportius.  

 

Sisè. Efectuar a favor del senyor Albert Ibáñez González una delegació genèrica de 

l’Àrea d’Afers Culturals, Agenda Digital i Participació. La delegació comprèn les 

facultats de direcció i gestió de l’Àrea, així com la facultat de resoldre mitjançant 

actes administratius que afectin tercers, i inclou els assumptes següents:  

 

- Cultura, Festes, Esports, Ensenyament, Participació ciutadana, Noves 

Tecnologies i Societat de la Informació, Telecomunicacions. 

Setè. L’alcalde es reserva una delegació genèrica de l’Àrea de Presidència, Hisenda 

i Comunicació. La delegació comprèn les facultats de direcció i gestió de l’Àrea, així 

com la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers, i 

inclou els assumptes següents:  

 

- Presidència, Relacions institucionals, Administració electrònica, Governació, 

Seguretat, Justícia, Hisenda, Finances, Pressupost, Comunicació i Joventut.  

Vuitè. Les delegacions produiran efectes a partir de l’endemà de la data d’aquesta 

resolució i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la facultat d’advocació 

d’aquesta Alcaldia. 

 

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 

regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 

aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 

efectes exercitada la potestat d’advocació, en base a la present resolució, sense 

necessitat d’una nova expressa en aquest sentit. 

 

Novè. Les delegacions s’entendran acceptades tàcitament si en el termini de tres 

dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució els regidors 

no manifesten expressament davant l’Alcaldia que no les accepten. 

 

Desè. Notificar aquesta resolució als regidors delegats i difondre el contingut 

d’aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva 

publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment 

del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 

 

Onzè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler 

d’anuncis de la corporació. 

 

Dotzè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es 

convoqui.” 

 

 

 

El Ple en queda assabentat. 
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3.0.- Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple. 

 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de 

les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades 

el 26 de maig de 2019, és necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries 

del Ple de la corporació, d’acord amb el que disposen els articles 38.a) i 78.1 del 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

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 mes en els ajuntaments de municipis de més 

20.000 habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos, en els 

ajuntaments de municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres 

mesos en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants. 

 

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

Primer. Celebrar sessió ordinària el quart divendres de cada dos mesos, els 

imparells (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre), a les 20 hores al saló 

de sessions de l’ajuntament. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió 

sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent divendres hàbil, a la mateixa hora. Es 

faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions 

organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència. 

 

Segon. Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació i difondre el 

contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, 

mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica 

municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

4.0.- Composició de la Comissió Especial de Comptes. 

 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de 

les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades 

el 26 de maig de 2019, és necessari determinar la composició de la comissió 

especial de comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència obligatòria en tots els 

municipis, d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 48.1.c) del Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
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d'abril, i 127.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 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: 

 

Primer. Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que estarà 

integrada pels membres següents: 

 

- President: L’alcalde, Josep Coma i Guitart. 

 

- Vocals:  

 

 El regidor Carles Garriga Gardella. 

 El regidor Albert Ibáñez González. 

 

- Secretari: el secretari/a de la corporació. 

 

Segon. Comunicar aquest acord als interessats.  

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

5.0.- Acord d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, 

assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació. 

 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de 

les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades 

el 26 de maig de 2019, és necessari establir el règim de dedicacions, retribucions, 

assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, així com la dotació 

econòmica dels grups polítics municipals. 

 

La percepció d'aquestes retribucions, quan es tracti de regidors o regidores en 

règim de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució 

amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, 

organismes i empreses que en depenen i, també , amb les indemnitzacions que 

s'estableixen en l'apartat següent i amb el desenvolupament d'altres activitats, en 

els termes previstos per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques. 

 

Per contra, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d'aquestes retribucions 

estarà sotmesa al règim que estableix l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local. 
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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: 

 

Primer. Establir que el Sr. Josep Coma i Guitart, alcalde de la corporació, exerceixi 

el seu càrrec amb una dedicació parcial del 40%, amb una dedicació mínima de 15 

hores setmanals i unes retribucions de 4.959,50€ anuals. Aquest acord tindrà 

efectes des del 15 de juny de 2019, data de presa de possessió del càrrec d’alcalde.  

 

Segon. Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta en el règim 

general de la Seguretat Social i percebran les seves retribucions en dotze pagues 

corresponents a les mensualitats de l’any 

 

Tercer. Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació 

exclusiva ni dedicació parcial, amb efectes de data del ple municipal de constitució 

de data 15 de juny de 2019, 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 ordinàries: 150€. 

 

 

Quart. 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. 

 

Cinquè. Notificar aquest acord als regidors i regidores afectats, fent constar a 

aquells que han estat designats per a exercir el seu càrrec en règim de dedicació 

exclusiva o parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim de no manifestar-se res 

al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la notificació. 

 

Sisè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de 

la corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de 

transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 

electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

6.0.- Acord de delegació de competències del Ple a l'Alcalde. 
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Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de 

les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades 

el 26 de maig de 2019, es considera necessària la delegació de determinades 

atribucions del Ple a l’alcalde, a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació 

municipal. 

 

Vist el que disposen els articles 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local; 52.4 i 57 del Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 51 del 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

Primer. Delegar a l’alcalde les competències que són legalment delegables d’acord 

amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local i la disposició addicional segona de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014: 

 

1) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en 

matèries de competència plenària. 

 

2) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament. 

 

3) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada 

exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -

excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les 

operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents 

liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

4) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 

per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, els sis milions 

d'euros, així com, els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui 

superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de 

totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 

pressupost del primer exercici, i, en qualsevol cas, quan sigui superior a la quantia 

assenyalada en aquesta lletra. 

 

5) L'aprovació dels Projectes d'Obres i Serveis, quan sigui competent per la seva 

contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos en el Pressupostos. 

 

6) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost o els tres milions d'euros, així com les alienacions 

patrimonials en els següents supòsits: 

 

• 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. 
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• Quan estant previstes en el Pressupost, superin els mateixos percentatges i 

quanties indicats per a l'adquisició de béns. 

 

7) El reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no hi hagi dotació 

pressupostària. 

 

8) La disposició de despeses en matèria de la seva competència (article 166.3 

LRHL). 

 

9) L'autorització o denegació d'incompatibilitats als funcionaris. 

 

10) Atorgar subvencions amb càrrec a les consignacions globals del pressupost. 

 

11) Aprovar els Plecs de Condicions per a les diferents modalitats de contractació. 

 

12) La rectificació anual de l'Inventari de Béns i Drets de la Corporació Municipal. 

 

13) Les resolucions de reclamacions per danys i perjudicis, sempre que la quantia 

sol·licitada sigui assumible per les consignacions pressupostàries. 

 

14) La sol·licitud d'execució per administració d'obres i serveis inclosa dins dels 

Programes de Cooperació Econòmica Local que aprovi la Diputació Provincial per a 

cada exercici econòmic. 

 

15) Ordres d'execució mitjançant el sistema d'execució subsidiària. 

 

16) Resoldre motivadament els recursos per a la provisió de llocs de treball vacants 

prèvia proposta del Tribunal. 

 

17) Petició de subvencions o ajudes a qualsevol organisme oficial, quan els 

compromisos de l'aportació municipal no excedeixin les consignacions 

pressupostàries. 

 

18) La iniciació dels expedients d'expropiació forçosa. 

 

19) Aprovació dels Projectes d'Actuació Urbanística en sòl no urbanitzable. 

 

20) Realització d'obres, serveis i subministraments d'emergència, a causa 

d'esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitat que 

afectin directament la seguretat ciutadana, amb subjecció al règim que estableix 

l'article 117 del R.D. Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de règim local, i s'ha de donar 

coneixement al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que celebri. 

 

21) Totes aquelles altres que sent de la competència del Ple de la Corporació, de 

conformitat amb la seva normativa específica, no es trobin recollides en els 

apartats anteriors, siguin susceptibles de delegació en l’Alcaldia de l'Ajuntament i 

no requereixin per a la seva aprovació una majoria especial. 
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Segon. Les competències delegades s'exerciran per l’Alcalde en els termes i dins 

dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre 

òrgan. 

 

En el text dels acords adoptats per l’Alcalde en virtut d'aquesta delegació, s'haurà 

de fer constar de forma expressa aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en 

la part expositiva, del text següent: 

 

«Considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Alcaldia en 

virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària 

celebrada el dia .........., que va ser publicat en el butlletí oficial de la província de 

............. » 

 

Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel ple de l'ajuntament 

com a titular de la competència originària, òrgan al qual s'haurà de mantenir 

informat de l'exercici de la delegació. 

 

Tercer. D’acord amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, aquestes delegacions tindran efecte des el dia següent a l'adopció 

d'aquesta resolució, encara que no s'hagi produït la seva publicació en el butlletí 

oficial de la província, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 

d’advocació del Ple. 

 

Quart. Notificar aquest acord a l’òrgan delegat. 

 

Cinquè. Publicar aquest acord al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la 

corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de 

transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 

electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 

desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

7.0.- Nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats 

que són de la competència del ple. 

 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de 

les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades 

el 26 de maig de 2019, és necessari nomenar els representants de la corporació en 

els òrgans col·legiats que són de la competència del Ple, d’acord amb el que disposa 

l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
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Primer. Nomenar els següents representants de la corporació a les diferents 

entitats/ organismes, segons el detall següent: 

 

 

Associació Catalana de Municipis Josep Coma i Guitart 

AECT País d’Art i d’Història de les Valls 

Catalanes del Tec i del Ter (titular) 

Carles Garriga Gardella 

AECT País d’Art i d’Història de les Valls 

Catalanes del Tec i del Ter (suplent) 

Josep Coma i Guitart 

Consorci del Ter Josep Coma i Guitart 

 

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i 

del Freser 

Josep Coma i Guitart 

Consorci d’Espais d’Interès Natural del 

Ripollès (CEINR) 

Carles Garriga Gardella 

Agrupació de Defensa Forestal de la 

Vall de Camprodon 

Maria Teresa Buixeda Vilarrasa 

Creu Roja de la Vall de Camprodon Elena Llongarriu Guillamet 

Escola Doctor Robert de Camprodon Albert Ibáñez González 

SI Germans Vila Riera de Camprodon Albert Ibáñez González 

Consorci Localret 

 

Elena Llongarriu Guillamet 

Consell Esportiu del Ripollès 

 

Albert Ibáñez González 

Associació de Municipis per la 

Independència 

Carme Serra Casamitjana 

Mancomunitat de la Vall de Camprodon Carme Serra Casamitjana 

Associació de Rutes del Romànic Josep Coma i Guitart 

 

 

  

Segon. Notificar aquest acord als regidors/es nomenats. 

 

Tercer. Comunicar aquest acord als òrgans esmentats, i difondre el contingut 

d’aquest, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva 

publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment 

del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 

informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 

 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 
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8.0.- Aprovació, si s'escau, de la denominació de la Pista Poliesportiva 

municipal, ubicada al Passatge del Serrat, número 3, del nucli de Molló, 

amb el nom de Zona Esportiva Jaume Girona. 

 

 

L'Ajuntament de Molló considera necessari procedir a aprovar la denominació de la 

Pista Poliesportiva municipal, ubicada al Passatge del Serrat, número 3, del nucli de 

Molló. 

 

Aquesta pista per a la pràctica esportiva no disposa de denominació concreta, i és 

voluntat de l’equip de govern municipal d’atorgar-li un nom per a diferenciar-la 

d’altres espais i alhora reconèixer alguna persona del municipi que hagi realitzat 

alguna tasca en favor del mateix i/o de la pràctica esportiva. 

 

Vist la Provisió d’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 es va sol·licitar a la Secretaria 

que s'emetés informe sobre el procediment a seguir i la legislació aplicable en 

relació amb aquest assumpte. 

 

Vist que amb data 25 de juny de 2019 es va emetre informe per Secretaria en 

relació amb la Legislació aplicable a l'assumpte i el procediment a seguir. 

 

 

Es proposa al Pe l’adopció del següents ACORDS: 

 

 

PRIMER. Aprovar la denominació de la Pista Poliesportiva municipal, ubicada al 

Passatge del Serrat, número 3, del nucli de Molló, que passarà a anomenar-se 

Zona esportiva Jaume Girona. 

 

SEGON. Notificar, si s’escau, a les Administracions Públiques interessades i a les 

Entitats, empreses i Organismes que puguin resultar afectats [INE, Registre de la 

Propietat, Cadastre, etc.]. 

 

 

Aprovat per 7 vots a favor (Albert Ibáñez González, Carles Garriga Gardella, 

Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Elena Llongarriu Guillamet, Josep Coma 

Guitart, Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Pedro Suñer Vilanova) 

 

 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

 

Signat electrònicament, 
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