EDICTE NÚM. 10/2015, PUBLICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL
D’acord amb els articles 44.2 i 46.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i també 60 de la Llei 30/92, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, es fan públiques les parts resolutives del Decret de l’Alcaldia i dels acords del Ple
municipal, de delegació de competències, de nomenaments i d’assistències i d’altres extrems
en el marc del cartipàs derivat de la nova corporació municipal resultant de les eleccions locals
del dia 24 de maig de 2015:
1) ACORDS DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30-06-2015
1.1. Règim i periodicitat de les sessions del Ple:
“Primer. Establir el règim de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple en una sessió
trimestral. Aquesta sessió, prèvia convocatòria de l'Alcaldia, tindrà lloc el darrer dimarts de
cada trimestre entre les 19 i les 21 hores. L'hora exacta de la sessió es fixarà per l’Alcaldia a la
mateixa convocatòria preferentment a les 19:00 hores.
A causa de les festes de Nadal, les sessions corresponents al desembre podran tenir lloc
qualsevol dimarts del mes immediatament posterior.
En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el
següent dimarts hàbil.
Excepcionalment i amb motivació suficient, l'Alcaldia per mitjà de l’oportuna resolució de
convocatòria, podrà avançar o endarrerir un ple ordinari explicant els motius en la sessió que
se celebri efectivament, sempre que la gestió dels assumptes municipals així ho demandi o
concorri qualsevol altra causa que ho aconselli. No obstant això el termini màxim entre dues
sessions de Ple no serà superior als tres mesos.
L'anterior s’entén sens perjudici de les sessions amb caràcter d'extraordinàries que es
convoquin.”
1.2. Composició de la Comissió Especial de Comptes:
“Primer. Establir la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament que estarà integrada
pels cinc membres que integren el Ple Municipal i que es constituirà com a tal quan hagi
d’exercir les funcions pròpies de la Comissió Especial.
El règim legal d'aquesta Comissió serà el que fixa la legislació vigent.”
1.3. Nomenament tresoreria:
“Primer. Designar Tresorer Municipal de Fons d’aquest Ajuntament a partir d’aquesta data, el
regidor Sr. Lluís Noguera Palau. Tindrà al seu càrrec la responsabilitat administrativa de les
funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
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Aquest regidor queda rellevat de l’obligació de prestar fiança ja que s’estableix que la resta de
regidors que voten a favor el present acord seran responsables solidàriament del resultat de la
gestió.
A continuació el regidor nomenat es dóna per notificat i accepta expressament el càrrec de
tresorer municipal.
Segon. Queda facultat el tresorer nomenat per a la gestió dels comptes bancaris de
l’Ajuntament i autoritzar per a la disposició de fons la seva signatura, la qual serà sempre
necessària juntament amb la de les persones titulars de l’alcaldia i de la secretaria intervenció.”
1.4 Indemnitzacions per raó de serveis membres de l’Ajuntament:
“Primer. Els membres de la Corporació rebran per l’assistència efectiva a les sessions del Ple
municipal 60,00 €per cada sessió plenària.
Segon. Independentment de l’anterior, els membres de la Corporació seran rescabalats per les
despeses efectivament produïdes i acreditades en el desenvolupament de les seves tasques
públiques municipals.
Així, seran abonades les despeses de locomoció i indemnitzacions que es justifiquin,
mitjançant el model normalment utilitzat i d’acord amb els següents preus:
- Quilometratge amb vehicles propis: 0,30 €/km.
- Dieta i indemnització per un dia sencer (matí i tarda) sense inclusió de l’allotjament:
70,00 €. Per mig dia serà de 35,00 €. En tot cas s’haurà d’afegir el quilometratge i les
despeses de taxis, aparcaments, peatges i d’altres degudament justificades.
En el cas de la persona titular de l’Alcaldia, rebrà la dieta indemnització del paràgraf
anterior cada dia d’assistència preceptiva tots els dimarts a l’Ajuntament durant tot el dia
(horari de matí i de tarda) i la meitat de l’import indicat si només assisteix durant l’horari
de matí o durant l’horari de tarda. En aquest cas s’entén que aquesta dieta té inclòs el
quilometratge i s’estableix el sostre màxim d’un dia per setmana.
Tercer. Publicar íntegrament la part resolutiva del present acord al BOP de Lleida i al Tauler
d’anuncis municipal.”
1.5. Delegació de competències del Ple a l’Alcaldia:
“Primer. Delegar en favor de l’Alcaldia de l’Ajuntament del Pont de Bar les competències
corresponents al Ple municipal relatives a la sol·licitud, acceptació i justificació d’ajuts i
subvencions d'organismes, institucions i entitats públiques o privades, quan les normes de la
respectiva convocatòria atribueixin aquestes facultats al Ple municipal.
Segon. Delegar en favor de l’Alcaldia de l’Ajuntament del Pont de Bar les competències
corresponents al Ple municipal relatives a l’exercici d’accions judicials i administratives i la
defensa de la corporació en matèries de competència plenària, així com la compareixença de
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la corporació en tot tipus de processos judicials que se segueixin per o contra altres
administracions o particulars.
Tercer. Donat que les atribucions delegades s’han d’acceptar expressament per l’Alcaldia, en
aquest moment l’Alcalde dicta resolució verbal d’acceptació d’aquesta delegació.
Quart. Aquesta delegació atorgada i acceptada s’ha de fer pública per mitjà d’un anunci
publicat al BOP de Lleida, al tauler d’anuncis municipal i a la plana web d’aquest Ajuntament.”
2) DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 20/2015, DEL DIA 30-06-2015, DE NOMENAMENT DE
TINENTS D’ALCALDE I DE DELEGACIONS EFECTUADES PER L’ALCALDIA A
REGIDORS
“Primer. Es nomena tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament del Pont de Bar el regidor Sr. Josep
Maria Jordana Pujol.
Segon. S'efectuen les següents delegacions de l'exercici de les competències de l'Alcaldia,
amb el règim, les atribucions i sota les condicions que s'indiquen:
a) ASSUMPTES GENERALS I PARTICULARS DEL NUCLI D’ARISTOT
- Membre regidor en qui recau la delegació: Antoni Pujol Aubiñà
- Durada que es confereix a la delegació: indefinida
- Caràcter de la delegació: especifica per regidor per raons de territorialitat.
- Condicions pel seu exercici: la delegació es refereix específicament, d’acord amb el que
preveu l’article 43.5 del RD 2568/86 ROF, a les funcions de l’Alcaldia relatives als assumptes
generals i particulars exclusivament circumscrits a l’àmbit territorial d’Aristot.
Concretament s'encarregarà del control, de la supervisió, de l'agilització, de l'estudi i de les
propostes referents a l’àmbit del nucli d’Aristot.
Aquesta delegació comporta la facultat de dirigir i gestionar de forma específica els assumptes,
sense incloure la capacitat de resolució d'expedients o dels assumptes per mitjà d'actes
administratius.
Les facultats i competències delegades s'exerciran de forma indistinta pel regidor delegat i per
aquesta Alcaldia, cosa per la qual tots dos seran personal i individualment responsables de l'ús
que en facin.
Per tot allò que no estigui expressament previst en aquest Decret s'estarà al que disposa la
legislació aplicable en matèria de delegacions.
b) ASSUMPTES GENERALS I PARTICULARS DEL NUCLI DE BAR
- Membre regidora en qui recau la delegació: Rosa Andorrà Nicola
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- Durada que es confereix a la delegació: indefinida
- Caràcter de la delegació: especifica per regidora per raons de territorialitat.
- Condicions pel seu exercici: la delegació es refereix específicament, d’acord amb el que
preveu l’article 43.5 del RD 2568/86 ROF, a les funcions de l’Alcaldia relatives als assumptes
generals i particulars exclusivament circumscrits a l’àmbit territorial de Bar.
Concretament s'encarregarà del control, de la supervisió, de l'agilització, de l'estudi i de les
propostes referents a l’àmbit del nucli de Bar.
Aquesta delegació comporta la facultat de dirigir i gestionar de forma específica els assumptes,
sense incloure la capacitat de resolució d'expedients o dels assumptes per mitjà d'actes
administratius.
Les facultats i competències delegades s'exerciran de forma indistinta per la regidora delegada
i per aquesta Alcaldia, cosa per la qual tots dos seran personal i individualment responsables
de l'ús que en facin.
Per tot allò que no estigui expressament previst en aquest Decret s'estarà al que disposa la
legislació aplicable en matèria de delegacions.
c) ASSUMPTES GENERALS I PARTICULARS DEL NUCLI DEL PONT DE BAR
- Membre regidor en qui recau la delegació: Lluís Noguera Palau
- Durada que es confereix a la delegació: indefinida
- Caràcter de la delegació: especifica per regidor per raons de territorialitat.
- Condicions pel seu exercici: la delegació es refereix específicament, d’acord amb el que
preveu l’article 43.5 del RD 2568/86 ROF, a les funcions de l’Alcaldia relatives als assumptes
generals i particulars exclusivament circumscrits a l’àmbit territorial del nucli del Pont de Bar.
Concretament s'encarregarà del control, de la supervisió, de l'agilització, de l'estudi i de les
propostes referents a l’àmbit del nucli del Pont de Bar.
Aquesta delegació comporta la facultat de dirigir i gestionar de forma específica els assumptes,
sense incloure la capacitat de resolució d'expedients o dels assumptes per mitjà d'actes
administratius.
Les facultats i competències delegades s'exerciran de forma indistinta pel regidor delegat i per
aquesta Alcaldia, cosa per la qual tots dos seran personal i individualment responsables de l'ús
que en facin.
Per tot allò que no estigui expressament previst en aquest Decret s'estarà al que disposa la
legislació aplicable en matèria de delegacions.
d) ASSUMPTES GENERALS I PARTICULARS DEL NUCLI DE TOLORIU
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- Membre regidor en qui recau la delegació: Josep Maria Jordana Pujol
- Durada que es confereix a la delegació: indefinida
- Caràcter de la delegació: especifica per regidor tinent d’alcalde per raons de territorialitat.
- Condicions pel seu exercici: la delegació es refereix específicament, d’acord amb el que
preveu l’article 43.5 del RD 2568/86 ROF, a les funcions de l’Alcaldia relatives als assumptes
generals i particulars exclusivament circumscrits a l’àmbit territorial del nucli de Toloriu.
Concretament s'encarregarà del control, de la supervisió, de l'agilització, de l'estudi i de les
propostes referents a l’àmbit del nucli de Toloriu.
Aquesta delegació comporta la facultat de dirigir i gestionar de forma específica els assumptes,
sense incloure la capacitat de resolució d'expedients o dels assumptes per mitjà d'actes
administratius.
Les facultats i competències delegades s'exerciran de forma indistinta pel regidor delegat i per
aquesta Alcaldia, cosa per la qual tots dos seran personal i individualment responsables de l'ús
que en facin.
Per tot allò que no estigui expressament previst en aquest Decret s'estarà al que disposa la
legislació aplicable en matèria de delegacions.
Tercer. Aquest Decret s'ha de notificar als interessats, i s'entendrà que els nomenaments i les
delegacions conferides s'accepten pels membres en qui recauen sempre que, en el termini de
tres dies comptats des de la recepció de la comunicació, no manifesten expressament la seva
disconformitat mitjançant escrit adreçat a aquesta Alcaldia.
Quart. Sens perjudici de l'executivitat d'aquest Decret a partir de l’endemà de la data d’aquesta
resolució, cal publicar el seu contingut al BOP de Lleida. També es comunicarà als Serveis
Territorials de Governació i Relacions Institucionals i a la Subdelegació del Govern a Lleida.”
El Pont de Bar, 21 de juliol de 2015
L'ALCALDE,

Francesc Jordana Duran
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