ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 18 de juny de 2015
Horari: de 19:30 hores a 19:45
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Ricard Devés Penades, Regidor
Ricard Ustrell Domenech, Regidor
Joan Ruiz Sole, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Santi Quiroga Irla, Regidor
Xavier Bajona Masanes
Ordre del dia
1. Aprovació del cartipàs municipal
Desenvolupament de la sessió i acords:
1. Aprovació del cartipàs municipal
El ple procedeix a determinar els aspectes essencials de funcionament del propi
Ajuntament al llarg de la propera legislatura, com són:
•

Periodicitat de les sessions: El Ple acorda celebrar una sessió plenària
ordinària cada tres mesos, que queda fixada el segon dimarts de cada tres
mesos a les 19:30 h
La resta de les sessions tindran caràcter extraordinari
El Primer ple ordinari es farà el proper 14 de juliol

•

Nomenament de dipositari: A proposta de l’alcalde, el Ple acorda nomenar
dipositari al Senyor Ricard Ustrell Domenech. Una vegada accepta el càrrec,
pren possessió del mateix davant l’alcaldia en aquest mateix moment

•

Nomenament de membres de la comissió de comptes: El Ple acorda nomenar
els Senyors Jaume Oriol Grau, Ricard Ustrell Domenech, Ricard Devés
Penades com a membres de la Comissió de Comptes que anualment ha
d’aprovar la gestió econòmica i comptable de l’ens.

•

Nomenament representants en òrgans:
o
o
o
o
o
o

•

Centre Sanitari: Jaume Oriol Grau
Col·legi / Ensenyament: Jaume Oriol Grau
Residència: Ricard Ustrell Domenech
ADF: Abel Xandri Company
Associació de Turisme: Ricard Devés Penades
Serveis socials i dones: Joan Ruiz Sole

Regim d’indemnitzacions, retribucions i dietes: El Ple acorda per unanimitat:
o Per desplaçaments: 0,25€ per Km
o Es pagaran altres despeses connexes als desplaçaments prèvia la
presentació de justificants (Tiquets: dinars, pàrquings, autopistes)
o S’acorda la retribució econòmica del càrrec d’alcalde, en dedicació del
75% de conformitat amb la convocatòria de subvencions per retribuir
càrrecs electes

•

Decrets d’Alcaldia: Finalment la secretària llegeix els decrets signats per
l’alcaldia de nomenament de tinent d’alcalde i de delegació de funcions als
regidors, els quals es transcriuen literalment tot seguit, quedant aprovats per
unanimitat

“Jaume Oriol Grau, alcalde president de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, de
conformitat amb el que disposa l’article 46.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986,
HE RESOLT:
1r.- Nomenar primer tinent d’alcalde al regidor Ricard Deves Penades i segon
tinent alcalde al regidor Santi Quiroga Irla
Al tinent d’alcalde o a la persona què es delegui expressament, els correspondrà
substituir aquesta Alcaldia en la totalitat de les seves funcions en els casos
d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves
atribucions.
2.- D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que es
tingui, notificant-la als designats i es publicarà al BOP sens perjudici de la seva
efectivitat des del dia següent a la seva signatura.”
“Jaume Oriol Grau, alcalde president de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, de
conformitat amb el que disposa l’article 46.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals de 28 de novembre de 1986, i
amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió,

HE RESOLT:
1r. Realitzar a favor dels regidors les delegacions següents:
o
o
o
o
o
o

Ricard Deves Penades: Tinent d’Alcalde, Medi Natural, Empresa,
Comerç i Turisme
Santi Quiroga Irla: Cultura, Festes i Esports
Xavier Bajona Masanes: Cultura, Festes i Esports
Ricard Ustrell Domenech: Urbanisme i serveis (Port del Comte)
Joan Ruiz Solé: Urbanisme i Serveis (la Coma), Salut i Benestar i
Família
Abel Xandri Company: Territori, Protecció civil – ADF, Agricultura,
Ramaderia i Pesca

2n.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, sens perjudici que entri en vigor el
dia següent al de la seva signatura.”
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta

La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

