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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA SOBRE ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL NOU
AJUNTAMENT DE DIA 1 DE JULIOL DEL 2019
Al Pla de Sant Tirs, ú de juliol del dos mil dinou, essent les vint hores i sota la Presidència de
l’Alcaldessa, assistida per la Secretària de l’Ajuntament, concorren prèvia citació en forma,
els Regidors i Regidores que s'expressen a continuació, amb objecte de celebrar la sessió a
què fa referència l'article 58 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986:
Presidenta.- Josefina Lladós Torrent; Regidors.- Andreu Marsà Viles, Neus Ramos Martín,
Immaculada Salvadó Caminal i Jordi Cadena Noves. Ha excusat la seva assistència el Sr.
Bernabé Fernández Hernando.
Declarada oberta la sessió per ordre de l’Alcaldessa es procedeix a donar lectura a l'article
cinquanta-vuit referit, que diu:
"Dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l'Alcaldessa convocarà la sessió o
sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin precises, a fi de resoldre sobre els
següents punts:
Periodicitat de sessions del Ple
Creació i composició de les Comissions
Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de la
competència del Ple.
Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia en matèria de nomenaments de Tinent d'Alcalde,
Dipositari de Fons, així com de les delegacions que l'Alcaldia estimi oportú conferir."
Es passa seguidament al desenvolupament de l'Ordre del dia:
1.- Règim de sessions del Ple.
Per part de la Sra. Alcaldessa es posa a debat la conveniència de fixar els dies i hores en què
haurà de celebrar les seves sessions ordinàries aquest Ajuntament Ple. S’acorda, per
unanimitat:
Que l'Ajuntament Ple celebri les seves sessions ordinàries de conformitat amb el que disposa
l'article 46-2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'article 78-1, del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’últim dilluns de cada dos mesos, a les

vint hores en primera convocatòria i en segona a les 24 hores següents. La primera sessió
ordinària al mes d’agost del 2019.
2.- Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.
Acte seguit, per al millor estudi i preparació dels assumptes que han de sotmetre's a
l'aprovació de l'Ajuntament Ple, la Corporació, a proposta de l’Alcaldessa i de conformitat
amb les regles dels articles 123 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats locals, s’acorda la creació de la COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES, a la qual s'adscriuran els Regidors que igualment s'expressen respectant la
proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats a la Corporació:
La Secretària llegeix l’article 58.3 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, que diu “La
comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El
nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l’ajuntament o igual per a
cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de vot ponderat”.
S’acorda per unanimitat que la Comissió Especial de Comptes queda formada per:
Immaculada Salvadó Caminal, Bernabé Fernández Hernando i Jordi Cadena Noves, i
s’aplicarà el sistema de vot ponderat.
3.- Nomenament de representants en òrgans col·legiats.
A continuació, per part de la Sra. Secretària i per ordre de la Sra. Alcaldessa, s'informa als
membres de la Corporació que s'ha de procedir al nomenament dels representants de
l'Ajuntament en òrgans col·legiats que siguin competència del Ple:
S'acorda, per unanimitat:
a)Designar el Sr. Bernabé Fernández Hernando representant d'aquest Ajuntament per a formar
part de la Comissió Gestora de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, i com a suplent
el Sr. Andreu Marsà Viles.
b)Designar la Sra. Josefina Lladós Torrent representant d'aquest Ajuntament per a formar part
de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) "Solana del Cadí", i com a suplent el Sr. Andreu
Marsà Viles.
c)Designar la Sra. Josefina Lladós Torrent, representant d'aquest Ajuntament per a formar part
de la ZER Urgellet, i com a suplent la Sra. Neus Ramos Martín.
4.- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia en matèria de nomenaments.
Acte seguit, per part de la Secretària i d’ordre de l’Alcaldessa es procedeix a donar
coneixement a la Corporació de les resolucions adoptades en les matèries següents:
4.1.- Nomenament de Tinents d'Alcalde.
De conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l'article 46 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’Alcaldessa, per decret
d’alcaldia de 18 de juny del 2019, ha nomenat 1r Tinent d'Alcaldia el Sr. Andreu Marsà Viles,

2n Tinent d'Alcaldia la Sra. Neus Ramos Martín, 3r Tinent d’Alcaldia la Sra. Immaculada
Salvadó Caminal i 4rt Tinent d’Alcalde el Sr. Bernabé Fernández Hernando.
Al Tinent d'Alcalde, quant a tal, li correspondrà substituir en la totalitat de les seves funcions i
per ordre del seu nomenament, l'Alcaldessa, en els casos d'absència, malaltia o impediment
que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions, així com portar a terme les funcions
de l'Alcaldessa en els supòsits de vacant a l'Alcaldia fins que prengui possessió el nou Alcalde
o Alcaldessa.
4.2.- Nomenament de Dipositari de Fons.
L’Alcaldessa, per decret de 18 de juny del 2019, va nomenar Dipositari de Fons el Sr.
Bernabé Fernández Hernando, que va acceptar el nomenament, fent-se càrrec dels fons
existents.
Es designen tot seguit els representants de les àrees:
Urbanisme i Medi Ambient: Inmaculada Salvadó Caminal
Cultura i promoció econòmica: Andreu Marsà Viles
Afers Socials: Neus Ramos Martín
Hisenda: Bernabé Fernández Hernando
Sense més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió a les 20:20 hores, de la qual s’estén la
present acta que jo, la Secretària, certifico.
La Secretària
Vist i plau, l’Alcaldessa
Lídia Ribó Aznar
Josefina Lladós Torrent

