ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL
COMARCAL DE LA CERDANYA
Identificació de la sessió
Òrgan:
Núm.:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple del Consell Comarcal
002/2015
Extraordinari
13 d’agost de 2015
de 20.30 a 21.45h
Sala de Sessions del Consell Comarcal

Assistents
President:

Ramon Moliner i Serra

Consellers:
Esteve Avellanet Tarrés
Esteve Baqué Vidal
Alfons Casamajó Carrera
Albert Casas Nicolau
Marc Fernàndez Palau
Albert Maurell Ribot
Pere Oliu Casamitjana
Miquel Pons Bertran
Jordi Rosell Ginesta
Marc Torrent i Palou
Miquel Tor i Lliuret
Pere Valiente Navarro
Bartomeu Baqué i Muntané
Josep Pous Rodríguez
Oriol Ribot Domènech
Lluís Mas Sariola
Raimon Ribas Barnola
Gerent
Secretària acc.

Joan Bragulat i Mir
Àngels Robert Farràs

Ordre del dia:
1. Renúncia d’un conseller del Consell Comarcal.
2. Donar compte al Ple del nomenament de vicepresidents.
3. Donar compte al Ple del nomenament dels membres de la Comissió de
Govern.
4. Donar compte al Ple de la delegació d’atribucions de la Presidència

5. Constitució dels grups polítics comarcals.
6. Creació i composició de les comissions informatives de la Corporació.
7. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.
8. Nomenament dels representants a diferents organismes i institucions.
9. Nomenament de gerent del Consell Comarcal de al Cerdanya
10. Fixació de la periodicitat de les sessions plenàries.
11. Fixació de les indemnitzacions i dietes per assistència a òrgans col·legiats.
12. Delegació de competències del Ple al president i a la Comissió de Govern.
13. Sistema de notificació de la convocatòria del Ple del Consell Comarcal de la
Cerdanya.

Desenvolupament de la sessió

1.- RENÚNCIA CONSELLER DEL CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
Es dóna compte al Ple de la tramesa per part del conseller comarcal, el senyor Jordi
Gómez i Valls (grup d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal), que
comunica la seva voluntat de renúncia al seu càrrec de conseller.
Atès el que preveu el Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya.
El Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya acorda, per unanimitat dels seus
membres assistents (19 vots a favor i 0 vots en contra):
PRIMER. El Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya es dóna per assabentat de la
renúncia al seu càrrec de conseller comarcal del senyor Jordi Gómez i Valls.
SEGON. Trametre còpia del present acord a la Junta Electoral de Zona, o si s’escau
a la Junta Electoral Central als efectes oportuns de nomenament del suplent: Pau
Roig i Campí.
TERCER. Notificar el contingut del present acord al interessat.
QUART. Facultar el president de la Corporació per a la tramitació i execució del
present acord.

2.- DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS DE VICEPRESIDENTS DE
LA CORPORACIÓ
Es dóna coneixement al Ple de la Corporació que el president del Consell Comarcal,
d’acord amb les atribucions conferides a l’article 13.2 de la Llei 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, ha resolt per Decret número 90/2015, de 4 d’agost, el següent:

“PRIMER.- Nomenar vicepresidents del Consell Comarcal de la Cerdanya, els
consellers que es relacionen a continuació:
Vicepresident Primer: Pere Valiente Navarro
Vicepresident Segon: Pere Oliu Casamitjana
SEGON.- Els vicepresidents han de substituir el president per l’ordre amb el que han
estat nomenats, en cas de vacant, absència o impediment, assumint la totalitat de
les seves prerrogatives i atribucions, i en el seu cas l’exercici d’atribucions que els
delegui el president.
TERCER.- Notificar el contingut de la present resolució als consellers comarcals
designats per al càrrec de vicepresident, i publicar-la als butlletins oficials de la
Província; sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la present
resolució.
QUART.- Donar compte al Ple de la Corporació, del nomenament efectuat, en la
primera sessió que celebri.”
El Ple es dóna per assabentat

3.- DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS DELS MEMBRES DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ.
Es dóna coneixement al Ple de la Corporació que el president del Consell Comarcal,
d’acord amb les atribucions conferides a l’article 13.2 de la Llei 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, ha resolt per Decret número 91/2015 de 4 d’agost, el següent:
“PRIMER.- Nomenar, d'acord amb les atribucions conferides a l'article 13 de la Llei
4/2003, de 4 de novembre d'Organització Comarcal de Catalunya membres de la
Comissió de Govern els consellers:
Miquel Tor i Lliuret
Alfons Casamajó Carrera
Marc Torrent Palou
Pere Valiente Navarro
Pere Oliu Casamitjana
Albert Casas Nicolau

SEGON.- Notificar el contingut de la present resolució als consellers comarcals
designats i publicar-la als butlletins oficials de la Província; sens perjudici de la seva
efectivitat des del dia següent de la present resolució.
TERCER.- Donar compte al Ple de la Corporació, dels nomenaments efectuats, en
la primera sessió que celebri.”
El Ple es dóna per assabentat.

4.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DE LA
PRESIDÈNCIA.
Es dóna compte al Ple del Decret de presidència núm. 92/2015:
“Vist que pel bon funcionament i eficàcia en la gestió del Consell Comarcal de la
Cerdanya, es preveu que el Ple acordi vertebrar l'estructura organitzativa de la
corporació en vuit grans àrees funcionals, que s'integraran alhora en vuit Comissions
Informatives de caràcter permanent i general,
Vist que aquesta Presidència considera adient la delegació de part de les seves
atribucions en alguns membres de la corporació, per tal d'assolir una major agilitat
en la direcció i gestió de les diferents àrees de responsabilitat;
Atès l'article 13 de la Llei 30/19992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener; i l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal de
Catalunya, RESOLC
PRIMER. - Delegar les atribucions que ostenta la Presidència en matèria d’Ensenyament i
Cultura, en el conseller comarcal Sr. Pere Valiente Navarro.
SEGON. - Delegar les atribucions que ostenta la Presidència en matèria de Atenció a les
persones i Sanitat, en el conseller comarcal Sr. Albert Casas Nicolau
TERCER. - Delegar les atribucions que ostenta la Presidència en matèria de Medi Ambient,
en el conseller comarcal Sr. Marc Torrent i Palou.
QUART.- Delegar les atribucions que ostenta la Presidència en matèria de Promoció
econòmica en el conseller comarcal Sr. Pere Oliu i Casamitjana.
CINQUÈ - Delegar les atribucions que ostenta la Presidència en matèria d’Agricultura, en el
conseller comarcal Sr. Miquel Tor i Lliuret.
SISÈ. - Delegar les atribucions que ostenta la Presidència en matèria de Hisenda, Personal i
Recaptació, en el conseller comarcal Sr. Alfons Casamajó i Carrera.
SETÈ. - Delegar les atribucions que ostenta la Presidència en matèria de Joventut, en el
conseller comarcal Sr. Marc Torrent i Palou.
VUITÈ. - Delegar les atribucions que ostenta la Presidència en matèria de Serveis Socials,
en el conseller comarcal Sr. Esteve Baqué i Vidal.
NOVÈ. - Delegar les atribucions que ostenta la Presidència en matèria de Treball i
Ocupació, en el conseller comarcal Sr. Miquel Pons Bertran.
DESÈ. - Delegar les atribucions que ostenta la Presidència en matèria de Comerç i Consum,
en el conseller comarcal Sr. Marc Fernàndez Palau.

ONZÈ. - Delegar les atribucions que ostenta la Presidència en matèria de Productes
Agroalimentaris, en el conseller comarcal Sr. Albert Maurell Ribot.
DOTZÈ.- Delegar les atribucions que ostenta la Presidència en matèria de Medi Natural i
Sostenibilitat, en el conseller comarcal Sr. Jordi Rosell Ginesta.
TRETZÈ. - Delegar les atribucions que ostenta la Presidència en matèria de Petits municipis
i Nuclis, en el conseller comarcal Sr. Esteve Avellanet i Tarrés.
CATORZÈ.- Manifestar que les delegacions atorgades als consellers delegats comprenen
únicament les facultats de proposta i gestió política de les diferents àrees de responsabilitat,
quedant reservada a la Presidència les facultats de resolució i la resta de les contingudes en
l'article 13.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú.
QUINZÈ.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes
previstos en l'article 13.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
SETZÈ.- Notificar la present resolució als interessats, per al seu coneixement i als efectes
oportuns.”

El Ple es dona per assabentat

4.1.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ.
Vist el Consell Comarcal de la Cerdanya considera adient la constitució d’una
comissió de coordinació integrada pels consellers comarcals amb atribucions
delegades, per tal d'assolir una major coherència en la direcció i gestió de les
diferents àrees de responsabilitat.
Atès l’article 14 de la Llei 4/2003, de 4 de novembre, sobre l'organització comarcal
de Catalunya.
El Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya acorda, per unanimitat dels seus
membres assistents (19 vots a favor i 0 vots en contra):
PRIMER.- Constituir una comissió de treball i estudi que s’anomenarà Comissió de
Coordinació.
SEGON.- Designar com a membres d’aquesta Comissió tots aquells consellers
comarcals que tinguin atribucions delegades per part de la presidència.
TERCER.- A criteri de la pròpia comissió de coordinació, podran ser cridats altres
consellers comarcals, funcionaris o treballadors del Consell Comarcal o altres
assessors externs.

5.- CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS COMARCALS
D’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, el president dóna compte al Ple de la constitució dels següents grups
polítics comarcals, així com dels seus integrants i portaveus:
A) Grup Comarcal de Convergència i Unió “CiU”, que estarà format pels
consellers:
RAMON MOLINER SERRA
MARC FERNÀNDEZ PALAU
ALFONS CASAMAJÓ CARRERA
PERE OLIU CASAMITJANA
ESTEVE AVELLANET TARRÉS
JORDI ROSELL GINESTA
ALBERT MAURELL RIBOT
ESTEVE BAQUÉ VIDAL
MARC TORRENT PALOU
MIQUEL TOR LLIURET
PERE VALIENTE NAVARRO
ALBERT CASAS NICOLAU
MIQUEL PONS BERTRAN

Serà portaveu del grup el conseller Alfons Casamajó Carrera i suplent el conseller
Pere Valiente Navarro.
B) Grup Comarcal de Endavant Cerdanya “EC”, que estarà format pels consellers:
BARTOMEU BAQUÉ MUNTANÉ
JOSEP POUS RODRIGUEZ
ORIOL RIBOT DOMÈNECH

Serà portaveu del grup el conseller Josep Pous Rodríguez i suplent el conseller Oriol
Ribot Domènech.
C) Grup Comarcal de Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
“ERC-AM” , que estarà format pels consellers:
RAIMON RIBAS BARNOLA
LLUÍS MAS SARIOLA
JORDI GÓMEZ I VALLS

Serà portaveu del grup el conseller Raimon Ribas i Barnola i suplent Lluís Mas i
Sariola
El Ple es dóna per assabentat de la constitució dels grups polítics comarcals, així
com dels seus integrants i portaveus.

6.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
De conformitat amb l’article 18 de la Llei 4/2003, de 4 de novembre, d’Organització
Comarcal de Catalunya, a proposta del president del Consell Comarcal de la
Cerdanya, el Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya acorda, per unanimitat dels
seus membres assistents (19 vots a favor i 0 vots en contra):
PRIMER.- Aprovar la creació de les comissions informatives que s’esmenten a
continuació, amb expressió de la seva denominació i competències.
A) COMISSIÓ D’ENSENYAMENT, CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS

Ensenyament: Transport escolar, Menjadors escolars. Relaciones amb els centres
escolars i relacions amb els Departaments d’Ensenyament.
Cultura: actes culturals i relacions amb les entitats culturals.
Joventut
Esports

B) COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL, ATENCIÓ A LES PERSONES I SANITAT
Serveis Socials: Serveis d’atenció primària i Serveis d’atenció especialitzada.
Teleassistència. Relacions amb el Departament de Benestar Social.
Sanitat
Residències de la tercera edat.
Immigració
Polítiques d’Igualtat

C) COMISSIÓ DE MEDI

AMBIENT

I INFRAESTRUCTURES

Medi Ambient:
Residus: Seguiment i execució dels expedients relacionats amb la gestió dels
residus (abocador, deixalleria, recollida selectiva)
Educació Ambiental
Gestió de les depuradores d’aigües residuals.
Transport de viatgers i mobilitat

Infraestructures:
Expedients d’aprovació de projectes i adjudicació d'obres.
Arquitectura i habitatge. PUOSC.

Serveis tècnics.

Informe sobre projectes d’infraestructures. Maquinària per a la prestació dels serveis
als municipis.
D) COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Promoció Econòmica
Programes d’emprenedoria
Comerç i Consum
Treball i Ocupació
Turisme
Programes Europeus
E) COMISSIÓ D'AGRICULTURA I GESTIÓ DEL MEDI

Seguiment i execució dels expedients relacionats amb el DARP, recs i camins rurals,
àrees d'estada, recollida de gossos abandonats, parcs naturals i reserves de caça.
Aprofitaments forestals
Medi Natural
Productes agroalimentaris
F) COMISSIÓ D’HISENDA, PERSONAL I RECAPTACIÓ

Hisenda: programació econòmica, seguiment pressupostari, contractació i compres.
Personal i règim intern
Petits municipis i nuclis
Recaptació de Tributs i cadastre
Participació ciutadana

SEGON.- Aprovar la composició de les Comissions especificades, que estaran
integrades per 3 representants del grup de Convergència i Unió, 1 representant del
grup d’Endavant Cerdanya i 1 representat del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya- Acord Municipal, que actuaran ponderadament de conformitat amb la
representació que ostenten i seran presidides pel President de la Corporació o
membre en qui hagi delegat.
A) COMISSIÓ D’ENSENYAMENT, CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS

Pel grup comarcal de CiU............................... Pere Valiente Navarro
Marc Torrent Palou
Albert Casas Nicolau
Pel grup comarcal d’EC...................................Oriol Ribot Domènech
Pel grup comarcal d’ ERC-AM........................ Lluís Mas Sariola
B) COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL, ATENCIÓ A LES PERSONES I SANITAT
Pel grup comarcal de CiU............................... Albert Casas Nicolau
Esteve Baqué Vidal
Pere Oliu Casamitjana
Pel grup comarcal d’EC................................... Oriol Ribot Domènech
Pel grup comarcal d’ ERC-AM........................ Raimon Ribas Barnola

C)

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT

I INFRAESTRUCTURES

Pel grup comarcal de CiU............................... Marc Torrent Palou
Alfons Casamajó Carrera
Pere Valiente Navarro
Pel grup comarcal d’EC................................... Josep Pous Rodríguez
Pel grup comarcal d’ ERC-AM........................ Lluís Mas Sariola

D) COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Pel grup comarcal de CiU............................... Pere Oliu Casamitjana
Marc Fernàndez Palau
Miquel Pons Bertran
Pel grup comarcal d’EC................................... Bartomeu Baqué Muntané
Pel grup comarcal d’ ERC-AM........................ Raimon Ribas Barnola

E) COMISSIÓ D'AGRICULTURA I GESTIÓ DEL MEDI
Pel grup comarcal de CiU............................... Miquel Tor Lliuret
Albert Maurell Ribot
Jordi Rosell Ginesta
Pel grup comarcal d’EC...................................Bartomeu Baqué Muntané
Pel grup comarcal d’ ERC-AM........................ Lluís Mas Sariola
F) COMISSIÓ D’HISENDA, PERSONAL I RECAPTACIÓ
Pel grup comarcal de CiU............................... Alfons Casamajó Carrera
Miquel Tor Lliuret
Esteve Avellanet Tarrés
Pel grup comarcal d’EC................................... Josep Pous Rodríguez
Pel grup comarcal d’ ERC-AM........................ Raimon Ribas Barnola

7.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DEL
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
Atès l'article 15 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el
Text refós de la llei d'organització comarcal de Catalunya que estableix l'existència
preceptiva de la comissió especial de comptes per a l’examen, estudi i informe dels
comptes anuals de la Corporació de conformitat amb l'establert a l'article 101 del
Decret Legislatiu 2/2003, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya i el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
la llei reguladora de les Hisendes Locals.
El Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya acorda, per unanimitat dels seus
membres assistents (19 vots a favor i 0 vots en contra):
PRIMER.- Que actuï com a Comissió especial de Comptes del Consell Comarcal de
la Cerdanya, la Comissió Informativa d’Hisenda Persona i recaptació creada en el
punt número 6 paràgraf F).

8.- NOMENAMENT
PATRONATS I ENS.

DE

REPRESENTANTS

A DIVERSES

INSTITUCIONS,

A proposta del President, el Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya, per unanimitat
dels presents a la sessió, acorda el nomenament de representants a diverses
institucions i patronats i que es detallen a continuació:

Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès:
Pere Valiente Navarrro
Ramon Moliner Serra
Miquel Tor Lliuret
Alfons Casamajó Carrera
Patronat Comarcal de Turisme:
President:
Ramon Moliner Serra
Vocals:
Afons Casamajó Carrera
Marc Fernàndez Palau
Pere Valiente Navarro
Pere Oliu Casamitjana
Albert Maurell Ribot
Lluís Mas Sariola
Raimon Ribas Barnola
Josep Pous Rodríguez
Bartomeu Baqué Muntané
Consell Esportiu
Albert Casas i Nicolau
Parc Natural Cadí-Moixeró
Miquel Pons Bertran
Ramon Moliner Serra
Miquel Tor Lliuret
Junta de Caça del Cadí
Miquel Tor Lliuret
Xavier Porta Pous
Ramon Moliner Serra
Lluís Pagès Valls

Junta de Caça de la Cerdanya
Esteve Avellanet Tarrés
Valentí Tuset Creus
Andreu Grau Ginesta
Antoni Vila Satorres
Patronat de Turisme Costa Brava-Girona
Albert Piñeira Brosel

Patronat Turisme Terres de Lleida
Marc Fernàndez Palau
Residència de Bellver de Cerdanya
Marc Fernàndez Palau
Consell General de Muntanya
Ramon Moliner Serra
Alfons Casamajó Carrera
Institut de desenvolupament del Pirineu
Ramon Moliner Serra
Comitè comarcal de la Creu Roja de la Cerdanya
Esteve Baqué Vidal
Fundació Tallers de la Cerdanya
Pere Valiente Navarro
Patronat Santuari Mare de Déu de Quadres
Jordi Rosell Ginesta
Patronat del Museu Cerdà de Puigcerdà
Pere Valiente Navarro
Consell Regulador del Camí dels Bons Homes
Ramon Moliner Serra
Consell Consultiu de la Gent Gran
Sra. Rosa Vidal
Fundació Pública Museu Municipal de Llívia
Marc Torrent Palou
CONSORCI LOCAL I COMARCAL DE COMUNICACIÓ
Pere Valiente Navarro
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Esteve Baqué Vidal
CILMA
Marc Torrent Palou
AECT
Ramon Moliner Serra

Pere Valiente Navarro
Marc Torrent Palou
Miquel Tor Lliuret
Alfons Casamajó Carrera

El Sr. Pous comenta que espera que el representat al Patronat de Turisme Costa
Brava-Girona faci arribar tota la documentació i informació del Patronat al Ple
d’aquest Consell Comarcal.
El President respon que de ben segur que així serà.

9.- NOMENAMENT DEL GERENT DEL CONSELL COMARCAL DE LA
CERDANYA
D'acord amb els articles 14 i 16 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya,
correspon al Ple del Consell Comarcal el nomenament del gerent, per al compliment
de les funcions executives que determina la legislació referida.
El Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya acorda, per unanimitat dels seus
membres assistents (19 vots a favor i 0 vots en contra):
PRIMER.- Nomenar gerent del Consell Comarcal de la Cerdanya al Sr. Joan
Bragulat i Mir, amb les atribucions i facultats que li corresponguin, d’acord amb el
que preveu l’article 16 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya.
SEGON.- Publicar el present nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat, i
donar coneixement del mateix a la intervenció de la Corporació.

10.- FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE
Vist el que disposen els articles 98 i 99 del Text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, a proposta
del president de la Corporació, el Ple del Consell Comarcal acorda per unanimitat
(19 vots a favor i 0 en contra):
PRIMER.- Fixar la celebració de les sessions plenàries ordinàries del Ple del Consell
Comarcal de la Cerdanya cada 3 MESOS, que tindran lloc el primer dilluns del mes
corresponent començant pel mes de setembre, a les 20.30h.
El President comenta que si més endavant es vol variar l’hora no hi haurà cap
problema i se’n pot parlar.

11.- FIXACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS I DIETES PER ASSISTÈNCIA A
ÒRGANS COL·LEGIATS
La normativa sobre règim local, al referir-se a l’Estatut dels membres de les
corporacions locals, estableix, en l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i
l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el dret dels regidors a la
percepció de retribucions per a l’exercici dels seus càrrecs quan es desenvolupin en
dedicació exclusiva o parcial, i a la percepció d’indemnitzacions quan el
desenvolupament no tingui aquest caràcter, i en la quantia i condicions que acordi el
Ple de la corporació.
D’acord amb l’exposat, i tenint en compte els preceptes que estableix la Llei 27/2013
de racionalització i sostenibilitat de l’administració local el Ple del Consell Comarcal
de la Cerdanya acorda per unanimitat (19 vots a favor i 0 en contra) :
PRIMER.- Aprovar la següent relació de càrrecs corporatius a desenvolupar en
règim de dedicació parcial:
President (dedicació 80% jornada) : 2.000,00 €
SEGON.- Indemnitzacions a consellers comarcals per assistència a òrgans
col·legiats:
Assistència Comissions Informatives
Assistència sessió plenària
Assistència Comissió Govern
Assistència Comissió de Coordinació

60 €
75 €
250 €
300 €

Els imports estan calculats abans de deduccions

TERCER.- Locomoció i dietes:
Els consellers tindran dret a percebre indemnitzacions per locomoció i dietes en
casos de desplaçaments per raó de representació i exercici del càrrec, prèvia la
corresponent justificació i segons el detall següent:
-Indemnització general per quilometratge, en cas d’ús de vehicle propi 0,19€ per
quilòmetre.
-Dietes per desplaçament:
-Tot el dia…… 50,00.-€
-1/2 dia……….25,00.-€

QUART.- Assignacions per grups polítics. S’estableixen les quantitats següents:
- 30,00€ mensuals per cada conseller
El senyor Josep Pous com a portaveu del grup Endavant Cerdanya manifesta esta
d’acord amb tots els punts excepte amb la constitució de la comissió de coordinació i
manifesta que no entén perquè s’ha creat havent-hi ja la comissió de Govern i les
comissions informatives. El President respon que aquesta comissió té com a objectiu
la posada en comú de la feina dels diferents consellers amb delegacions i la
coordinació de les diferents àrees de la corporació. A això el Sr. Pous respon que
creuen que hauria d’ésser el President o el gerent qui coordini les diferents àrees i
no fer una nova comissió i a més dotada de despesa econòmica. També pregunta si
es donarà informació de quan es reuneixi aquesta comissió i del que s’acorda, a la
qual cosa el Sr. Moliner contesta que des del govern creuen que és una comissió
necessària i que nomes es pagarà quan es reuneixin i que sempre es donarà tota la
informació al Ple.
El Sr. Raimon Ribas, portaveu d’ERC-AM també manifesta la seva disconformitat
amb la creació d’aquesta comissió de coordinació i subratlla el fet que no entén com
que els membres d’aquesta comissió cobren més dieta que els membres de la
comissió de govern.

12.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE AL PRESIDENT I A LA
COMISSIÓ DE GOVERN.
12.1.- Delegació de competències del Ple del Consell Comarcal al President
De conformitat amb allò que disposa l'article 13 h) de la Llei 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, atès que es considera convenient, per al millor funcionament de la
Corporació, la delegació en el President del Consell Comarcal de la Cerdanya de
determinades facultats i competències atribuïdes al Ple de la Corporació, reservantse el Ple el dret a revocar en tot moment, amb caràcter general o bé per un
determinat assumpte, la delegació conferida, reassumint-ne el ple exercici.
Vist l’article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, de text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, l’article 114 del Reglament d’Organització,
Funcionament, i Règim Jurídic dels Ens Locals, preveuen la possibilitat legal que el
Ple, delegui determinades competències en el president de la Corporació.
El Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya acorda amb 19 vots a favor i 0 en
contra):
PRIMER.- Delegar en el President del Consell Comarcal de la Cerdanya les
atribucions plenàries següents:

1. En matèria de contractació
a) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el
10% dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així
com els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a
quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les
seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
Pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia
assenyalada.
La delegació dels supòsits de contractació i concessió de qualsevol índole als que es
fa referència en els apartats anteriors també comprendrà la delegació de la
competència per l’aprovació dels Plecs de Clàusules Particulars, l’aprovació de
l’expedient de contractació, l’aprovació de la despesa corresponent; la fixació dels
sistemes de selecció del contractista; l’adjudicació del contracte i fixació de les
fiances, així com la interpretació, resolució, modificació o novació dels contractes i
qualsevol altre acte en execució dels contractes o concessions als que s’ha fet
referència anteriorment, la resolució dels expedients sancionadors per incompliment
del contractista o concessionari, en els supòsits assenyalats en el paràgraf primer
d’aquest apartat; així com modificar, en supòsits extraordinaris, els percentatges de
despeses plurianuals en matèria de contractació al que fa referència l’article 155.5
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
b) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, i memòries valorades quan sigui
competent el Ple per a la seva contractació o concessió, encara que no estiguin
previstos en el Pressupost.
2. En matèria de personal
a) L’aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i de provisió
de llocs de treball.
b) L’adopció d’acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat
del personal.
3. En matèria de subvencions
a) L’acceptació de subvencions, donacions o aportacions de persones físiques o
jurídiques, de qualsevol entitat o administració.
b) L’aprovació de convenis que tinguin com a finalitat l’atorgament de subvencions.
SEGON.- Determinar que les resolucions de la Presidència s’entenen dictats pel
Consell Comarcal en Ple, i posen fi a la via administrativa en els termes establerts
per l’art. 52.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
TERCER.- Determinar que les atribucions delegades seran exercides en la seva
totalitat per la Presidència de la Corporació sense que aquest, en cap cas, pugui
delegar-les en cap altre òrgan comarcal.

QUART.- Determinar que el Ple del Consell Comarcal podrà revocar o modificar en
qualsevol moment les delegacions efectuades amb les mateixes formalitats que les
exigides per al seu atorgament. Igualment podrà advocar el coneixement de
qualsevol expedient d’alguna de les atribucions objecte de delegació.
CINQUÈ.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades,
expressament s’ha de fer constar el número i data de l’acord del Ple de delegació de
competències, de conformitat amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, en la seva
redacció donada per la Llei 4/1999. Dels acords adoptats pel president en exercici
d’aquesta delegació, s’haurà de donar compte al Ple en la primera sessió que se
celebri.
SISÈ.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.”
El senyor Raimon Ribas, portaveu d’ERC-AM, comenta que no entén com el grup de
Convergència i Unió ha aprovat al Parlament de la Generalitat de Catalunya la llei de
transparència i en canvi en aquesta Corporació fa tantes delegacions al President
impedint així que la oposició tingui tota la informació.
El Sr. Moliner a això respon que no és voluntat del govern fer les delegacions en
aquest sentit de falta de transparència només es fa per agilitzar tràmits
administratius en algun cas d’urgència però la voluntat és informar de tots els temes
a les comissions informatives i donar el màxim protagonisme al Ple de la corporació.

12.2.- Delegació de competències del Ple del Consell Comarcal a la Comissió
de Govern de la Corporació.
Es considera convenient la delegació en la Comissió de Govern del Consell
Comarcal de la Cerdanya de facultats i competències atribuïdes al Ple de la
Corporació, reservant-se el Ple el dret a revocar en tot moment, amb caràcter
general o bé per un determinat assumpte, la delegació conferida, reassumint-ne el
ple exercici.
El Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya acorda per unanimitat (19 vots a favor i
0 en contra):
PRIMER - Delegar en la Comissió de Govern del Consell Comarcal de la Cerdanya
les atribucions plenàries següents:
1. En matèria de concessió de subvencions:
a) L’atorgament de subvencions, donacions o aportacions a persones físiques o
jurídiques, entitats o administracions, quan el seu import no superi la quantia de sis
mil euros (6.000,-€)

2. En matèria de preus públics:
a) L’establiment i modificació dels preus públics per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència de la Corporació
SEGON.- Determinar que les resolucions de la Comissió de Govern s’entenen
dictades pel Consell Comarcal en Ple, i posen fi a la via administrativa en els termes
establerts per l’art. 52.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
TERCER.- Determinar que les atribucions delegades seran exercides en la seva
totalitat per la Comissió de Govern de la Corporació sense que aquesta, en cap cas,
pugui delegar-les en cap altre òrgan comarcal.
QUART.- Determinar que el Ple del Consell Comarcal podrà revocar o modificar en
qualsevol moment les delegacions efectuades amb les mateixes formalitats que les
exigides per al seu atorgament. Igualment podrà advocar el coneixement de
qualsevol expedient d’alguna de les atribucions objecte de delegació.
CINQUÈ.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades,
expressament s’ha de fer constar el número i data de l’acord del Ple de delegació de
competències, de conformitat amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, en la seva
redacció donada per la Llei 4/1999. Dels acords adoptats per la Comissió de Govern
en exercici d’aquesta delegació, s’haurà de donar compte al Ple en la primera sessió
que se celebri.
SISÈ.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.”

13.- SISTEMA DE NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PLE DEL
CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA.
L’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, determina que les
administracions impulsaran la utilització i l’aplicació de les tècniques i mitjans
informàtics i telemàtics per al desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les
seves competències.
L’article 59 del mateix text legal, l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics i l’article 43 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, determinen que les administracions públiques catalanes han d’utilitzar
mitjans electrònics en les seves comunicacions amb els ciutadans, sempre que
aquests així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, així com també les
garanties i el procediment d’aquesta classe de notificacions.
El Consell Comarcal de la Cerdanya, a fi d’agilitzar el processos de notificació de les
convocatòries als seus òrgans col·legiats i alhora procurar la sostenibilitat ambiental
en l’estalvi de paper i l’eficiència del servei, pretén notificar les convocatòries a les
sessions ordinàries i extraordinàries de l’òrgan col·legiat del Ple del Comarcal de la

Cerdanya, acollint-se a la possibilitat que la legislació vigent preveu, en matèria de
notificació via telemàtica.
D'acord amb l'exposa’t, el Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya acorda per
unanimitat (19 vots a favor i 0 en contra):
PRIMER. Acordar que les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries
del Ple del Consell Comarcal de la Cerdanya es facin a través de via telemàtica.
SEGON. El procediment a seguir en la notificació de les convocatòries s’acollirà al
mateix règim previst en l’article 46.2.b de la Llei de bases de règim local i a l’article
80 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb les garanties que
l’article 59.3 de la Llei 30/1992, preveu per a la notificació telemàtica.
TERCER. Cada conseller ha de comunicar a la Secretaria del Consell l’adreça de
correu electrònic, que serà única per a totes les notificacions que s’efectuïn, a la qual
se li han de trametre les convocatòries de les sessions, juntament amb l’esborrany
de l’acta de la sessió anterior i altra documentació que es consideri adient.
QUART. Disposar que, en cas de modificació de l’adreça de correu electrònic, de
tenir-la inhabilitada temporalment o concórrer qualsevol altra circumstància,
l’interessat haurà de comunicar a la Secretaria del Consell la nova adreça o el fet
impeditiu de rebre les notificacions telemàtiques, als efectes oportuns.
El Sr. Raimon Ribas, portaveu d’ERC-AM, demanen la creació d’una comissió de
transparència que no hauria d’ésser necessariament retribuïda de la qual haurien de
formar part tots els grups polítics. El Sr. President diu que ho estudiaran.
I no havent-hi més assumptes a tractar el president del Consell Comarcal de la
Cerdanya aixeca la sessió essent les 21:45 hores del dia assenyalat a
l’encapçalament, i ordena que es redacti la present acta, en dono fe.

El president

La secretària

