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AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
Anunci referent al cartipàs municipal
En relació amb l’organització municipal derivada de les eleccions de 24 de maig de 2015, es publiquen els següents acords:
1)  Decret d’Alcaldia núm. 616/2015, de data 23 de juny de 2015
“Primer.- Efectuar, a favor dels regidors/es que tot seguit es relacionen, una delegació específica d’atribucions, d’acord amb
allò que s’hi estableix per gestionar els assumptes relacionats amb les matèries següents:
Sr. Josep Aliu Mundet (cultura):
•  Biblioteca pública
•  Equipaments culturals
•  Patrimoni cultural
•  Memòria històrica
•  Foment i relació amb entitats i associacions
•  Festes i fires
•  Organització de cursos i activitats de cultura
Sr. Sergi Miquel Valentí (urbanisme, joventut, noves tecnologies, transparència i participació ciutadana):
•  Urbanisme
•  Projectes d’obres
•  Patrimoni municipal del sòl i promoció d’habitatge social
•  Promoció del sòl industrial
•  Joventut
•  Noves Tecnologies
•  Transparència i participació ciutadana
Sra. Montserrat Vilà Añón (acció social):
•  Acció social
•  Tercera edat
•  Solidaritat i cooperació
•  Immigració
•  Protocol
•  Cementiri i serveis funeraris
Sra. Pilar Aliu Bou (serveis, salut i igualtat):
•  Manteniment de l’abastament domiciliari d’aigua potable, del clavegueram, de l’enllumenat públic, dels parcs públics,
mobiliari urbà i jardins, de l’accés als nuclis de població i de la pavimentació de les vies públiques
•  Manteniment d’edificis de serveis generals
•  Neteja viària
•  Salut
•  Control de plagues
•  Control d’animals de companyia
•  Igualtat
Sr. Ramon Soler Salvadó (hisenda, comunicació i promoció local):
•  Hisenda
•  Informació i comunicació
•  Promoció local
•  Foment de l’ocupació i borsa de treball
•  Pla de barris
Sr. Jesús Malagón Granados (esports i mercat):
•  Esports
•  Mercat setmanal
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Sr. Xavier Vilella Bayé (medi ambient):
•  Medi rural
•  Promoció d’activitats rurals
•  Medi forestal
•  ADF
•  Recollida i tractament de residus
•  Llicències i comunicacions d’activitats
Sra. Anna Hereu Masó (educació):
•  Educació
•  Escola de Música
L’abast de les funcions d’aquestes delegacions comporten facultats de direcció i gestió, tot restant excloses les facultats de
resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers, les quals correspondran a l’Alcaldia, a la Junta de Govern
Local o al Ple.
Segon.- Fer constar que aquesta Alcaldia es reserva les atribucions respecte a les següents matèries:
•  Seguretat ciutadana
•  Règim intern
•  Protecció civil
•  Organisme autònom “Residència Josep Baulida”
•  La resta d’atribucions no delegades.
Tercer.- Constatar que aquelles delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 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 (ROF), tindran
efecte des del dia següent a la data del present Decret, alhora que tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat
d’avocació d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i
automàticament, les competències delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada
la potestat d’avocació en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit.
Quart.- Comunicar aquest Decret als regidors/es afectats/ades, fent-los avinent que s’entendrà acceptada la delegació de
forma tàcita, si, en un termini de 24 hores des de la comunicació, no manifesten res en contra, o si es fa ús de la delegació.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal.
Sisè.- Comunicar aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri”.
2)  Decret d’Alcaldia núm. 620/2015, de data 23 de juny de 2015
“Primer.- Aprovar la configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, que quedarà
integrada pels membres següents:
President: Sr. Fermí Santamaria Molero
Vocals: Sr. Josep Aliu Mundet, Sr. Sergi Miquel Valentí, Sra. Montserrat Vilà Añón i Sra. Anna Hereu Masó.
Podran assistir a les sessions, com a convidats, amb veu i sense vot, els següents regidors/a: Sra. Pilar Aliu Bou, Sr. Ramon
Soler Salvadó, Sr. Jesús Malagón Granados i Sr. Xavier Vilella Bayé.
Segon.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica de les següents atribucions de l’Alcaldia, sense
perjudici de la potestat d’avocació per part d’aquesta:
En matèria d’urbanisme
1.- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat següents:
- Els Plans parcials urbanístics
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- Els Plans especials urbanístics
- Els Plans especials de millora urbana
2.- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
3.- En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística que desenvolupi o executi el
planejament general, la competència del qual no es trobi atribuïda al Ple de la Corporació.
4.- L’aprovació prèvia a què es refereix l’article 48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme (projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable).
5.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis en els supòsits previstos a l’article 21.1.o) de la Llei estatal 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
En matèria de contractació i patrimoni
1.- Aprovar els expedients relatius a les contractacions i les concessions contractuals (obres, serveis, subministraments,
gestió de serveis públics, administratius especials, privats...) de la competència d’aquesta Alcaldia d’import superior
a 2.500 euros (IVA exclòs) que no hagin estat objecte de delegació a favor dels regidors d’aquest Ajuntament, incloent
aquesta competència l’aprovació de tot l’expedient de contractació, des de l’inici fins a la finalització o resolució
definitiva, inclosa la modificació, la interpretació i la revisió de preus, i també els actes d’autorització i disposició de
despeses.
2.- Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el valor excedeixi de 60.101,21 euros però no superin el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000,00 euros.
3.- Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, quan el valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost, ni els 3.000.000,00 euros.
4.- Adquirir béns i drets quan el valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost i a 3.000.000,00 euros.
5.- Acceptar expressament els béns adquirits a títol lucratiu quan l’adquisició sigui incondicional.
En matèria de personal
1.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
2.- Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i per als concursos de provisió de llocs de
treball, les seves convocatòries corresponents.
3.- 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.
4.- Nomenar personal interí i contractar personal laboral en casos de màxima urgència.
5.- 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.
6.- Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat.
7.- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació per la comissió d’infraccions lleus, greus o molt greus, tret la
separació del servei i l’acomiadament.
En matèria d’hisenda
1.- Aprovar l’autorització i la disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en els termes fixats per a cada
exercici en les bases d’execució del pressupost.
2.- Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les bases d’execució del pressupost, i també
l’aprovació prèvia de les bases particulars reguladores de les convocatòries corresponents quan requereixin concurrència
pública.
3.- Aprovar les liquidacions dels padrons de tributs.
4.- Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’Alcaldia, la sol·licitud de subvencions d’organismes, institucions i
entitats, públiques o privades, i acceptar les que no siguin competència del Ple.
Tercer.- Indicar que les atribucions delegades seran exercides per la Junta de Govern Local en els termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, i no són susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta
circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent: “Atès que l’adopció d’aquest acord és competència
d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 616/2015, de data
23 de juny de 2015”.
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Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, a la
qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.
Quart.- Fer avinent que aquestes delegacions, de conformitat amb 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 (ROF),
tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la publicació en el BOP, i tindran caràcter
indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia.
Cinquè.- Fer constar que les convocatòries de les sessions de la Junta de Govern Local es trametran via correu electrònic als
regidors/es corresponents, concretament a l’adreça electrònica que comuniquin a l’efecte. En cas de substitució de l’adreça
electrònica, hauran de comunicar-ho a l’Alcaldia mitjançant un ofici presentat al Registre de l’Ajuntament.
Sisè.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors/es afectats/ades i als caps dels diferents serveis municipals, per al seu
coneixement i efectes.
Setè.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal.
Vuitè.- Comunicar aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri”.
3)  Decret d’Alcaldia núm. 621/2015, de data 23 de juny de 2015
“Primer.- Designar tinents d’alcalde els regidors/es següents:
Sr. Josep Aliu Mundet
Sr. Sergi Miquel Valentí
Sra. Montserrat Vilà Añón
Sra. Anna Hereu Masó
Els tinents d’alcalde, d’acord amb l’article 47 del ROF, substituiran aquesta Alcaldia en la totalitat de les funcions i per
ordre del seu nomenament en els casos d’absència, malaltia o impediment que la impossibiliti per a l’exercici de les seves
competències, així com portar a terme les funcions d’alcalde en el supòsit de vacant de l’Alcaldia fins a la presa de possessió
del nou alcalde.
Segon.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors/es afectats/ades i als caps dels diferents serveis municipals, per al
seu coneixement i efectes.
Tercer.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal.
Quart.- Comunicar aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri”.
4) Decret d’Alcaldia núm. 622/2015, de data 23 de juny de 2015
“Primer.- Delegar la Presidència dels següents ens:
Ens

Patronat Municipal d’Esports de Llagostera
Consell Escolar Municipal
Consell de Participació de les Llars d’Infants
Consell Municipal del Patrimoni Cultural
Consell Municipal de Comunicació
Consell Municipal de Salut
Consell Municipal de Participació
Consell Social Municipal

Regidor/a

Sr. Jesús Malagón Granados
Sra. Anna Hereu Masó
Sra. Anna Hereu Masó
Sr. Josep Aliu Mundet
Sr. Ramon Soler Salvadó
Sra. Pilar Aliu Bou
Sr. Sergi Miquel Valentí
Sra. Montserrat Vilà Añón

Segon.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors/es afectats/ades i als caps dels diferents serveis municipals, per al
seu coneixement i efectes.
Tercer.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal.
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Quart.- Comunicar aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri”.
5) Decret d’Alcaldia núm. 611/2015, de data 22 de juny de 2015
“Primer.- Encomanar al Sr. Ramon Brugulat Pagès, administratiu i funcionari de carrera d’aquesta Corporació, amb DNI
núm. XXXXXXXXX, les funcions de tresoreria de la Corporació (que inclou l’Ajuntament i els organismes autònoms de la
Residència Josep Baulida de Llagostera i del Patronat d’Esports de Llagostera), amb efectes del dia d’avui i fins al dia anterior
a la constitució de la nova Corporació el juny de 2019.
Segon.- Autoritzar la signatura del tresorer per a la disposició de fons municipals en qualsevol dels comptes corrents a
nom de l’Ajuntament, tot indicant que, per a la seva disposició, caldrà la signatura conjunta amb aquesta alcaldia i amb la
interventora de la Corporació, donat que tots tres seran els clauers de la Corporació.
Tanmateix també se li concedeix autorització per sol·licitar a les entitats bancàries (amb compte corrent a nom de l’Ajuntament)
per efectuar els pagaments per via telemàtica, amb la corresponent signatura conjunta.
Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Brugulat Pagès.
Quart.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri”.
6) Acords de Plenari de data 23 de juny de 2015:
6.1. Establir la durada de les intervencions en les sessions plenàries.   
“Primer.- Establir les següents durades màximes en les intervencions en les sessions plenàries:
• Propostes, dictàmens o mocions:
- Torn de paraula per al portaveu del Grup municipal que presenti la proposta: 5 minuts.
- Torn de paraula per a la resta de portaveus que no hagin presentat la proposta: 5 minuts.
- Torn de paraula per al portaveu del Grup municipal per contestar les intervencions anteriors: 4 minuts.
- Segon torn de paraula per a la resta de portaveus que no hagin presentat la proposta: 2 minuts.
- Segon torn de paraula per al portaveu del Grup municipal per contestar les intervencions anteriors: 2 minuts.
- Torn de paraula de l’alcalde: 1 minut.
- Possible torn de paraula dels regidors/es per al.lusions: ½ minut.
• Precs i preguntes:
- Torn de paraula per als portaveus dels Grups municipals que formulin tots els seus precs i preguntes: 5 minuts.
- Torn de paraula per als diversos membres de l’Equip de Govern per respondre cadascun del prec o pregunta: 1 minut.
Segon.- Fer constar que l’alcalde, dins la seva potestat de dirigir les sessions, podrà ampliar o reduir la durada de les
intervencions en funció de la importància i/o la transcendència dels assumptes que es debaten”.
6.2. Establir periodicitat de sessions del Ple.   
“Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran amb caràcter mensual, se celebraran
el darrer dimecres no festiu de cada mes, a les 9 del vespre, en el Saló de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.
Segon.- Facultar el Sr. alcalde a no convocar les sessions ordinàries del Ple del mes d’agost, com a conseqüència del període de
vacances, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com a posposar o avançar les sessions ordinàries
mensuals del Ple quan el dia fixat sigui festiu o inclòs en un període de vacances.
Tercer.- Fer constar que les convocatòries de les sessions del Ple es trametran via correu electrònic als regidors/es corresponents,
concretament a l’adreça electrònica que comuniquin a l’efecte. En cas de substitució de l’adreça electrònica, hauran de
comunicar-ho a l’Alcaldia mitjançant un ofici presentat al Registre de l’Ajuntament.
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Quart.- Comunicar aquest acord als caps dels diferents serveis municipals per al seu coneixement i efectes.
Cinquè.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.
6.3. Establir periodicitat de sessions de la Junta de Govern Local.   
“Primer.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran caràcter setmanal i se celebraran els dijous
a la 1 del migdia en el Saló de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.
Segon.- Fer constar que durant el mes d’agost no se celebraran sessions de la Junta de Govern Local, i en els altres supòsits,
l’Alcaldia podrà posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries, dintre de la mateixa quinzena de la data prevista
per a la celebració preceptiva, per raons de força major, o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dintre d’un període de
vacances, sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.
Tercer.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.
6.4. Aprovar la creació de grups municipals i nomenament de portaveus.   
“Primer.- Constituir els següents Grups municipals amb designació del portaveu corresponent:
• Grup municipal de Convergència i Unió (CiU):
Integrants: Sr. Fermí Santamaria Molero, Sr. Josep Aliu Mundet, Sr. Sergi Miquel Valentí, Sra. Montserrat Vilà Añón, Sra.
Pilar Aliu Bou, Sr. Ramon Soler Salvadó, Sr. Jesús Malagón Granados, Sr. Xavier Vilella Bayé i Sra. Anna Hereu Masó.
Portaveu: Sr. Ramon Soler Salvadó.
• Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC-AM):
Integrants: Sr. Antoni Navarro Robledo, Sr. Alexandre Puig Mayol i Sr. Joaquim Castelló Boadas.
Portaveu: Sr. Antoni Navarro Robledo.
• Grup municipal d’Alternativa per Llagostera - Entesa (ALL-E):
Integrant: Sr. David Parron Ojeda,
Portaveu: Sr. David Parron Ojeda,
Segon.- Publicar el present acord en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.
6.5. Aprovar la creació de la Comissió Informativa General
“Primer.- Constituir la Comissió Informativa General de caràcter permanent.
Segon.- Fer constar que estarà integrada pels següents membres:
- President: Sr. Fermí Santamaria Molero.
- Vocals: Sr. Josep Aliu Mundet, Sr. Sergi Miquel Valentí, Sra. Montserrat Vilà Añón, Sra. Pilar Aliu Bou, Sr. Ramon Soler
Salvadó, Sr. Jesús Malagón Granados, Sr. Xavier Vilella Bayé, Sra. Anna Hereu Masó, Sr. Antoni Navarro Robledo, Sr.
Alexandre Puig Mayol, Sr. Joaquim Castelló Boadas i Sr. David Parron Ojeda.
- Secretari: El de la Corporació, o funcionari/ària en qui delegui.
Tercer.- Fer constar que les sessions ordinàries de la Comissió  Informativa General es faran a les 9 del vespre del dimecres
anterior a la setmana del Ple ordinari. El president de la Comissió podrà, tanmateix, convocar sessions extraordinàries quan
ho consideri necessari.
Quart.- Fer constar que les convocatòries de les sessions de la Comissió  Informativa General es trametran via correu electrònic
als regidors/es corresponents, concretament a l’adreça electrònica que comuniquin a l’efecte. En cas de substitució de l’adreça
electrònica, hauran de comunicar-ho a l’Alcaldia mitjançant un ofici presentat al Registre de l’Ajuntament.
Cinquè.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.
6.6. Aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes
“Primer.- Constituir la Comissió Especial de Comptes, òrgan col.legiat municipal que li correspon l’examen, l’estudi i l’informe
dels Comptes anuals de la Corporació, la qual estarà integrada per:
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- President: Sr. Fermí Santamaria Molero.
- Vocals:
Titular: Sr. Ramon Soler, del Grup municipal de CiU
Suplent: Sr. Josep Aliu Mundet, del Grup municipal de CiU
Titular: Sr. Antoni Navarro Robledo, del Grup municipal d’ERC-AM
Suplent: Sr. Alexandre Puig Mayol, del Grup municipal d’ERC-AM
Titular: Sr. David Parron Ojeda, del Grup municipal d’ALL-E.
- Secretari: El de la Corporació, o funcionari en qui delegui.
Segon.- Fer avinent que la Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que li atribueix l’article 116 de la Llei
estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), en concordança amb l’article 212 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL).
Tercer.- Constatar que aquesta Comissió actuarà amb el sistema de vot ponderat, amb la qual cosa, a l’hora de la votació dels
assumptes, el Grup municipal de CiU tindrà 9 vots (emesos per l’alcalde o el corresponent vocal), el Grup municipal d’ERCAM tindrà 3 vots i el Grup municipal d’ALL-E tindrà 1 vot.
Quart.- Fer constar que les convocatòries de les sessions de la Comissió Especial de Comptes es trametran via correu electrònic
als regidors/es corresponents, concretament a l’adreça electrònica que comuniquin a l’efecte. En cas de substitució de l’adreça
electrònica, hauran de comunicar-ho a l’Alcaldia mitjançant un ofici presentat al Registre de l’Ajuntament.
Cinquè.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.
6.7. Aprovar la creació de la Comissió de Coordinació de Govern.
“Primer.- Constituir la Comissió de Coordinació de Govern, òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, la
qual estarà integrada per:
- President: Sr. Fermí Santamaria Molero.
- Vocals: Sr. Josep Aliu Mundet, Sr. Sergi Miquel Valentí, Sra. Montserrat Vilà Añón, Sra. Pilar Aliu Bou, Sr. Ramon Soler
Salvadó, Sr. Jesús Malagón Granados, Sr. Xavier Vilella Bayé i Sra. Anna Hereu Masó.
- Secretari: Sr. Ramon Soler Salvadó o regidor/a en qui delegui.
Segon.- Fer avinent que la Comissió de Coordinació de Govern celebrarà les seves sessions preferentment amb posterioritat a
les sessions de la Junta de Govern Local, i que el secretari de la Corporació donarà fe dels assistents a l’inici de la seva sessió.
Tercer.- Fer constar que les convocatòries de les sessions de la Comissió de Coordinació de Govern es trametran via correu
electrònic als regidors/es corresponents, concretament a l’adreça electrònica que comuniquin a l’efecte. En cas de substitució
de l’adreça electrònica, hauran de comunicar-ho a l’Alcaldia mitjançant un ofici presentat al Registre de l’Ajuntament.
Quart.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.
6.8. Nomenar representants en òrgans col·legiats municipals.   
“Primer.- Nomenar els següents representants en els patronats municipals, els consells i els òrgans col·legiats municipals:
Ens

Patronat Municipal d’Esports de Llagostera (Consell)
  - Regidora CiU
  - Regidor CiU
  - Regidor ERC-AM
  - Regidor ALL-E

Regidor/a
Sra. Montserrat Vilà Añón
Sr. Josep Aliu Mundet
Sr. Joaquim Castelló Boadas
Sr. David Parron Ojeda

Patronat Municipal d’Esports de Llagostera (Junta de Govern)
  - Regidor ERC-AM
Sr. Joaquim Castelló Boadas
  - Regidor ALL-E
Sr. David Parron Ojeda
Organisme Autònom “Residència Josep Baulida” (Junta de Govern)

- Vicepresidenta
  - Regidora CiU (ò seglar)

Sra. Pilar Aliu Bou
Sra. Anna Hereu Masó
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Ens

  - Regidor ERC-AM (ò seglar)
  - Regidor ALL-E (ò seglar)
Consell Escolar Municipal
  - Regidora CiU
  - Regidora CiU
  - Regidor ERC-AM
  - Regidor ALL-E

Consell de Participació de les Llars d’Infants
  - Regidora CiU
  - Regidor ERC-AM
  - Regidor ALL-E (amb veu i sense vot)
Consell Municipal del Patrimoni Cultural
  - Regidora CiU
  - Regidor ERC-AM
  - Regidor ALL-E

Consell Municipal de Comunicació
  - Regidor CiU
  - Regidor ERC-AM
  - Regidor ALL-E

Consell Municipal de Participació
  - Regidor CiU
  - Regidor CiU
  - Regidor ERC-AM
  - Regidor ALL-E
Consell Municipal de Salut
  - Regidora CiU
  - Regidor ERC-AM
  - Regidor ALL-E

Consell Social Municipal
  - Regidora CiU
  - Regidor ERC-AM
  - Regidor ALL-E
  - Policia Local
  - Tècnica municipal d’acollida

Comitè d’avaluació i seguiment del Pla de Barris
  - Regidor CiU
  - Regidora CiU
  - Regidor ERC-AM
  - Regidor ALL-E
  - Tècnica municipal coordinadora del Pla de Barris

Regidor/a

Sr. Alexandre Puig Mayol
Sr. David Parron Ojeda
Sra. Pilar Aliu Bou
Sra. Montserrat Vilà Añón
Sr. Antoni Navarro Robledo
Sr. David Parron Ojeda
Sra. Pilar Aliu Bou
Sr. Joaquim Castelló Boadas
Sr. David Parron Ojeda
Sra. Montserrat Vilà Añón
Sr. Joaquim Castelló Boadas
Sr. David Parron Ojeda
Sr. Sergi Miquel Valentí
Sr. Antoni Navarro Robledo
Sr. David Parron Ojeda
Sr. Ramon Soler Salvadó
Sr. Josep Aliu Mundet
Sr. Antoni Navarro Robledo
Sr. David Parron Ojeda
Sra. Montserrat Vilà Añón
Sr. Alexandre Puig Mayol
Sr. David Parron Ojeda
Sra. Pilar Aliu Bou
Sr. Alexandre Puig Mayol
Sr. David Parron Ojeda
Sr. Josep Martínez Morcillo
Sra. Itzíar Tanco Echevarría
Sr. Ramon Soler Salvadó
Sra. Montserrat Vilà Añón
Sr. Antoni Navarro Robledo
Sr. David Parron Ojeda
Sra. Núria Plenacosta

Segon.- Comunicar aquest acord als regidors/es afectats/ades i als caps dels diferents serveis municipals, per al seu
coneixement i efectes”.
6.9. PRP2015/875   Nomenar representants en diversos organismes.   
“Primer.- Nomenar els següents representants en els diversos organismes on l’Ajuntament de Llagostera té representació:
Ens

Juntes de Compensació de Llagostera
  - Titular:
  - Suplent:

Regidor/a
Sr. Fermí Santamaria Molero
Sr. Sergi Miquel Valentí
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Ens

Consells escolars dels centres de primària i secundària
  - Titular:
  - Suplent:
Consorci de les Vies Verdes
  - Titular:
  - Suplent:

Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient
  - Titular:
  - Suplent:
Mancomunitat de la Conca del Ridaura
  - Titular 1:
  - Suplent 1:
  - Titular 2:
  - Suplent 2:

Consorci de les Gavarres
  - Titular:
  - Suplent:

Consorci Ardenya-Cadiretes
  - Titular:
  - Suplent:
ADF Llagostera
  - Titular:
  - Suplent:

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
  - Titular:
  - Suplent:
Consorci Localret
  - Titular:
  - Suplent:

Retecork - Xarxa Europea de Territoris Surers
  - Titular:
  - Suplent:
Consorci de Benestar Social Gironès - Salt
  - Titular:
  - Suplent:
SUMAR, Empresa d’Acció Social SL
  - Titular:
  - Suplent:

Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) - Àrea de Girona
  - Titular:
  - Suplent:

Regidor/a
Sra. Anna Hereu Masó
Sra. Pilar Aliu Bou
Sr. Xavier Vilella Bayé
Sr. Josep Aliu Mundet
Sr. Xavier Vilella Bayé
Sr. Josep Aliu Mundet
Sr. Josep Aliu Mundet
Sr. Xavier Vilella Bayé
Sr. David Parron Ojeda
Sr. Antoni Navarro Robledo  
Sr. Xavier Vilella Bayé
Sr. Josep Aliu Mundet
Sr. Xavier Vilella Bayé
Sr. Josep Aliu Mundet
Sr. Xavier Vilella Bayé
Sr. Josep Aliu Mundet
Sra. Montserrat Vilà Añón
Sra. Anna Hereu Masó
Sr. Sergi Miquel Valentí
Sr. Ramon Soler Salvadó
Sr. Ramon Soler Salvadó
Sr. Sergi Miquel Valentí
Sra. Montserrat Vilà Añón
Sra. Anna Hereu Masó
Sr. Fermí Santamaria Molero
Sra. Montserrat Vilà Añón
Sr. Fermí Santamaria Molero
Sr. Sergi Miquel Valentí

Cooperativa IDÀRIA SCCL
  - Regidora d’Acció Social: Sra. Montserrat Vilà Añón
  - Suplent:
Sra. Anna Hereu Masó
  - Regidor/a electe 1:
Sr. Antoni Navarro Robledo
  - Suplent:
Sr. Alexandre Puig Mayol
  - Regidor/a electe 2:
Sr. David Parron Ojeda
  - Suplent:
-----  - Tècnica d’àmbit sòcioeconòmic: Sra. Núria Plenacosta Vall-llosera
  - Tècnica de l’Àrea de Serveis Socials:
Sra. Itziar Tanco Echeverria

Segon.- Comunicar aquest acord als regidors/es afectats/ades, als organismes respectius i als caps dels diferents serveis
municipals, per al seu coneixement i efectes”.
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6.10. Aprovar el règim de dedicació exclusiva a l’alcalde.
“Primer.- Aplicar el règim de dedicació exclusiva a l’alcalde de l’Ajuntament, el Sr. Fermí Santamaria Molero, i assignar-li
una retribució anual bruta de 44.898,00 euros, a percebre en 14 mensualitats de 3.207,00 euros bruts cadascuna (equivalent a
2.262,98 euros nets de cadascuna de les mensualitats ordinàries).
Segon.- Habilitar el crèdit corresponent en el pressupost del present exercici i fer avinent que el citat import es revisarà
anualment d’acord amb les previsions de la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
Tercer.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.
7) Acords de Plenari de data 29 de juliol de 2015:
7.1. Aprovar la modificació del règim de dedicacions i el règim d’indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans
col.legiats.
“Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del Sr. alcalde al règim de dedicació exclusiva i a la corresponent retribució (RE
núm. 2555, de data 15 de juliol de 2015), motiu pel qual es va procedir a donar-lo de baixa al règim de la Seguretat Social amb
efectes de 15 de juliol de 2015.
Segon.- Aplicar, amb efectes 30 de juliol de 2015, el règim de dedicació parcial al tinent d’alcalde de la Corporació, el Sr. Sergi
Miquel Valentí, amb una dedicació mínima de 30 hores setmanals, i assignar-li una retribució anual bruta de 28.000,00 euros,
a percebre en 14 mensualitats de 2.000,00 euros bruts cadascuna.
Tercer.- Fer avinent que a aquesta retribució s’aplicarà la retenció de l’IRPF i de la quota del règim de la Seguretat Social que
correspongui, tot assumint la Corporació el pagament de les quotes empresarials de la Seguretat Social.
Quart.- Habilitar el crèdit corresponent en el pressupost del present exercici i fer avinent que el citat import es revisarà
anualment d’acord amb les previsions de la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
Cinquè.- Establir el següent règim indemnitzacions (import brut previ a les corresponents retencions d’IRPF (mínim del 2%))
per als regidors/es del Consistori per a l’assistència efectiva als següents òrgans col.legiats:
- Comissió Informativa General:
- Ple:
- Comissió de Coordinació de Govern:

100,00 euros/sessió
150,00 euros/sessió
200,00 euros/sessió.

Sisè.- Determinar que, als efectes de guanyar operativitat en el seu abonament, es farà un pagament mensual, amb caràcter
de bestreta, derivat de dividir per 12 la previsió d’indemnitzacions màximes per assistència als òrgans col.legiats que, d’acord
amb el cartipàs, es preveu en tant anual a les següents quantitats:
- Regidors/es membres de la Comissió de Coordinació de Govern: 10.200,00 euros,
- Regidors no membres de la Comissió de Coordinació de Govern: 3.000,00 euros,
fent avinent que, al final de l’any natural, o quan cessi un regidor/a, es procedirà a la regularització d’aquestes bestretes en
funció de les assistències efectives als referits òrgans col.legiats, igualment que al final del mandat (juny de 2019).
Setè.- Fixar en 10.200,00 euros el llindar anual màxim a cobrar per qualsevol regidor/a en concepte de les citades
indemnitzacions per les assistències efectives realitzades.
Vuitè.- Habilitar els crèdits corresponents en el pressupost del present exercici, amb la finalitat de poder fer efectives les
indemnitzacions previstes en aquest acord.
Novè.- Aplicar les esmentades indemnitzacions amb efectes del dia 1 de juliol de 2015. Per aquest motiu els límits establerts
en el punt segon es calcularan al 50% per al període d’1 de juliol de 2015 a 31 de desembre de 2015.
Desè.- Fer avinent que tots els imports d’indemnitzacions citats es revisaran anualment d’acord amb les previsions de la Llei
de pressupostos generals de l’Estat per al personal funcionari.
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Onzè.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.
7.2. Aprovar l’assignació econòmica a favor dels Grups polítics municipals.
“Primer.- Establir una assignació econòmica de caràcter mensual a favor dels Grups polítics municipals que constarà de:
Component fix:
Component variable:

37,00 € per grup
35,00 € per regidor/a.

Conseqüentment, el Grup municipal de CiU rebrà 352,00 euros mensuals, el Grup municipal d’ERC-AM percebrà 142,00
euros mensuals, i el Grup municipal d’ALL-E percebrà 72,00 euros mensuals.
Segon.- Fer constar que aquestes assignacions no podran destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol
tipus al servei de la Corporació, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
Tercer.- Habilitar els crèdits corresponents en el pressupost del present exercici, amb la finalitat de poder fer efectives les
assignacions econòmiques previstes en aquest acord.
Quart.- Aplicar les esmentades assignacions econòmiques amb efectes del dia 1 de juliol de 2015, les quals s’abonaran
mensualment als comptes corrents que hagin designat els grups municipals.
Cinquè.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.
8) Decret d’Alcaldia núm. 753/2015, de 30 de juliol de 2015
“Primer.- Avocar, durant el termini comprès entre l’1 i el 31 d’agost de 2015, les atribucions delegades a la Junta de Govern
Local mitjançant Decret d’alcaldia núm. 620/2015, de data 23 de juny de 2015.
Segon.- Comunicar aquest acord a la propera Junta de Govern Local que se celebri”.
9) Decret d’Alcaldia núm. 765/2015, de 4 d’agost de 2015
“Primer.- Delegar l’exercici íntegre de les atribucions legalment conferides a l’alcaldia, d’acord amb l’article 47 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals (ROF), en el tinent d’alcalde Sr. Josep Aliu Mundet del 24 al 30 d’agost de 2015, i en el tinent d’alcalde Sr. Sergi Miquel
Valentí del 31 d’agost de 2015 al 9 de setembre de 2015, els quals actuaran com a alcaldes accidentals en aquelles dates.
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. Josep Aliu Mundet i al Sr. Sergi Miquel Valentí.
Tercer.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el tauler d’anuncis de la corporació”.
Es publica per al general coneixement.
Llagostera, 4 d’agost de 2015
Fermí Santamaria Molero
Alcalde
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