AJUNTAMENT DE BESCANÓ

AJUNTAMENT de Bescanó. Ple ordinari. Sessió 08/2015 de 25 de juny de 2015

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CARTIPÀS DEL 25 DE JUNY DE 2015
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Data:
Dijous, 25 de juny de 2015
Caràcter:
Extraordinària
Convocatòria: Primera.
Horari:
De les 20:30h a les 21:00h del vespre
Lloc:
Saló de Sessions
RELACIÓ D’ASSISTENTS:
Sr. Pere Lluis Garcia i Palou:

Sra. Teresa Prat i Porcell:

Sr. Marc Ciurana i Badosa:
Sra. Ariadna Costa i Romero:
Sra. Maria del Mar Vega i Cano
Caballero:

Alcalde. Economia. Relacions Institucionals.
Coordinació
dels
Consells
de
Poble,
Coordinació de Regidories. Promoció del
municipi (fires, festes, comerç i indústria).
Noves tecnologies.(CiU).
1a Tinent d’Alcalde. Ensenyament (Primària,
Institut, Escola de Música, Escola de Teatre) i
Primera Infància (llar d’infants, ludoteca i
casals). Cultura (Teatre i Biblioteca) (CiU).
2n
Tinent
d’Alcalde.
Associacions
i
instal·lacions esportives (CiU).
3a Tinent d’Alcalde. Joventut i Lleure.
Relacions amb les associacions juvenils (CiU).

Sra. Bernadeta Sedó Riera

Regidora de Sanitat, Serveis Socials i Atenció
a la Gent Gran (CiU).
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Patrimoni
i Pagesia. (CiU).
Regidor (ERC-AM).
Regidor (ERC-AM).
Regidor (ERC-AM).
Regidora (ERC-AM). No assisteix si bé
excusa la seva assistència
Regidora (ERC-AM)

Sra. Anna M. Linares Bravo:

Secretària-Interventora.

Sr. Francesc Boada i Rigau:
Sr. Moisès Ortega i Cobos
Sr. Xavier Vinyoles i Compta
Sr. Ferran Nogareda i Mirandés
Sra. Neus Bagué i Vilaplana

Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) 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 Sr. Alcalde, que presideix la sessió declarada pública, per
tractar els punts inclosos en l’Ordre del dia de la convocatòria:
1.- Creació de la Junta de Govern Local.- Règim de les sessions.- Determinació de la
periodicitat de la celebració de sessions del Ple de l’Ajuntament i de la Junta de Govern Local.
2.- Comissions informatives.- Proposant-ne la creació, determinació d’àmbits i composició:
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2.1.- Comissió informativa del Ple General de l’Ajuntament
2.2.- Comissió informativa d’Urbanisme, infraestructures i ordenació del territori,
2.3.- Renovació de la Comissió de Delimitació del Terme Municipal
3.- Comissió especial de comptes.- Nomenament dels seus membres
4.- Resolucions d’Alcaldia:
4.1.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia relatives a nomenament dels membres de la
Junta de Govern Local.
4.2.- Resolucions d’Alcaldia.- Donar compte del Decret relatiu al nomenament dels tinents
d’Alcalde.
4.3.- Resolucions d’Alcaldia.- Donar compte de les resolucions relatives a delegacions
genèriques
4.4.- Resolucions d’Alcaldia.- Donar compte de les resolucions relatives a delegacions a la
Junta de Govern Local.
4.5.- Resolucions d’Alcaldia.- Donar compte de les resolucions relatives a la composició
dels grups municipals i nomenaments de portaveus.
5.- Funcionament.- Delegacions al Ple.- Aprovar les delegacions de competències del Ple
a favor de la Junta de Govern Local
6.- Altres ens.- Conferir les representacions de l’Ajuntament de Bescanó.- Elegir i designar
els representants de l’Ajuntament en els òrgans de les entitats de que el municipi o
l’Ajuntament formen part.
7.-Òrgans municipals voluntaris.- Donar compte del Decret pel qual es renova la figura dels
delegats d’Alcalde de poble i es fa el seu nomenament.
8.- Tresoreria.- Nomenar el tresorer municipal en la persona d’una funcionària.
9.- Regidors.- Determinació del règim de dedicacions i atorgament de compatibilitat
10.- Regidors.- Determinació de les assistències dels membres de la Corporació.
11.- Grups municipals.- Determinació de les dotacions econòmiques dels grups municipals.
El Sr. Moisès Ortega, del grup municipal d’ERC-AM excusa l’assistència de la Sra. Neus
Bagué per motius professionals.
El Sr. Alcalde comenta que es tracta del primer Ple del mandat, un Ple molt tècnic, el Ple
de Cartipàs i de caràcter extraordinari. En acabar, presenta el primer punt inclòs en l’ordre
del dia i dóna la paraula a la Sra. Teresa Prat, portaveu del grup municipal de CIU, qui
llegeix la proposta:
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1.- Creació de la Junta de Govern Local.- Règim de les sessions.- Determinació de la
periodicitat de la celebració de sessions del Ple de l’Ajuntament i de la Junta de
Govern Local.
Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
De conformitat amb l’article 20.1b) de la Llei 7/85 de 2 d’abril de Bases de Règim Local; els
articles 97, 98 i 99 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 i l’article 38 del RD 2568/1986 de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, d’acord amb els quals la Junta de Govern Local existeix en tots els municipis
de més de 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho disposi el seu Reglament Orgànic
Municipal o així ho acordi el Ple municipal.
Atès que procedeix, alhora, determinar la periodicitat i el règim de les sessions de la Junta de
Govern Local i del Ple municipal.
Vistos els antecedents corresponents, el Sr. Alcalde proposa al Ple municipal l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- ACORDAR la creació de la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, integrada
per l’Alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del número legal de membres,
nomenats per l’Alcalde.
Segon.- ESTABLIR la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local,
cada dilluns a les 20:30h del vespre. Aquesta sessió es podrà avançar o posposar per
circumstàncies especials, degudament motivades,
Tercer.- ESTABLIR la celebració de les sessions ordinàries de l’Ajuntament de Bescanó, el
tercer dimarts de cada dos mesos, a les 20:30h del vespre. Aquesta sessió es podrà avançar
o posposar per circumstàncies especials, degudament motivades, a un altre dimarts dintre del
mateix mes de celebració del Ple ordinari.
La primera sessió plenària amb caràcter ordinari es celebrarà el dimarts dia 21 de juliol de
2015 a les 20:30h.
Quart.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords a tots els membres de la Corporació.
Acabada la presentació de la proposta, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Moisès Ortega
(ERC-AM) qui pregunta si la proposta s’ha de votar. El Sr. Alcalde respon que sí i el Sr.
Ortega comenta que el seu grup no té res a dir i que hi votaran a favor.
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Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents (vot a favor dels 6 regidors/a del Grup municipal de CiU i a favor dels 4 regidors/es
del Grup municipal de ERC-AM).
Seguidament, es procedeix a tractar el primer punt inclòs en l’ordre del dia:
2.- Comissions informatives.- Proposant-ne la creació, determinació d’àmbits i
composició.
Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
2.1.- De conformitat amb l’article 20.1c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases
de Règim Local; 60 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; 119 i 123 a 126 del RD 2568/1986 de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següent ACORDS:
Primer.- CREAR una comissió informativa que agrupi totes les àrees de l’Ajuntament,
destinada a l’estudi i dictamen previs dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del
Ple: Comissió informativa del Ple General de l’Ajuntament.
Segon.- La Comissió informativa a més de tenir per objecte l’estudi, informe o consulta dels
assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple.
Tercer.- Els membres que composaran l’esmentada Comissió Informativa, sense perjudici
que atenent als temes a tractar puguin ser substituïts, seran els següents:
- Presidència: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou
- Vocals: Sr. Francesc Boada i Rigau (CIU), Sra. M. Teresa Prat i Porcell (CIU) i dos
representants del Grup Municipal d’ERC-AM. Per petició expressa del Grup Municipal
d’ERC-AM els assistents a les Comissions informatives del Ple aniran variant amb la
voluntat de permetre a tots els integrants del grup municipal d’ERC-AM participar en
dita comissió informativa.
- Hi assistirà també la Sra. Secretària Interventora, qui actuarà amb veu i sense vot.
Quart.- Les normes de funcionament de la Comissió Informativa seran les generals
establertes per al funcionament dels òrgans col·legiats a la legislació administrativa
general sense perjudici que la pròpia comissió estableixi normes complementàries per al
seu funcionament.
En qualsevol cas, la iniciativa per convocar les sessions de la
correspon al seu President.

Comissió informativa

La Comissió informativa podrà emetre dictàmens o recomanacions sobre els diferents
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assumptes que li siguin sotmesos, que sempre s’acordaran per majoria ponderada. En cap
cas, però, podrà prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres de la
Comissió tenen el dret de proposta.
Cinquè.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als portaveus dels grups municipals,
als membres de la Comissió Informativa del Ple general de l’Ajuntament i a l’Expedient.
2.2.- De conformitat amb l’article 20.1c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases
de Règim Local; 60 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; 119 i 123 a 126 del RD 2568/1986 de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següent ACORDS:
Primer.- CREAR una comissió informativa d’Urbanisme, infraestructures i ordenació del
territori, destinada a l’estudi molt més específic i dictamen previs dels assumptes que s’han
de sotmetre a la decisió del Ple en aquesta matèria.
Segon.- La Comissió informativa a més de tenir per objecte l’estudi, informe o consulta dels
assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, i serà l’àmbit de seguiment dels
temes que tinguin especial transcendència en aquesta matèria.
Tercer.- Els membres que composaran l’esmentada Comissió Informativa seran els
següents:
- Presidència: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou
- Vocals: Sr. Francesc Boada i Rigau (CIU) i Sr. Xavier Vinyoles i Compta (ERC-AM)
- Hi assistirà també la Sra. Secretària Interventora, qui actuarà amb veu i sense vot, així
com també el Sr. Arquitecte Tècnic municipal, també amb veu i sense vot.
Quart.- Les normes de funcionament de la Comissió Informativa seran les generals
establertes per al funcionament dels òrgans col·legiats a la legislació administrativa
general sense perjudici que la pròpia comissió estableixi normes complementàries per al
seu funcionament.
En qualsevol cas, la iniciativa per convocar les sessions de la
correspon al seu President.

Comissió informativa

La Comissió informativa podrà emetre dictàmens o recomanacions sobre els diferents
assumptes que li siguin sotmesos, que sempre s’acordaran per majoria ponderada. En cap
cas, però, podrà prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres de la
Comissió tenen el dret de proposta.
Cinquè.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als portaveus dels grups municipals,
als membres de la Comissió Informativa del Ple general de l’Ajuntament i a l’Expedient.
2.3.- Renovació de la Comissió de Delimitació del Terme Municipal:
Per a les finalitats previstes per la Llei Municipal i pel Reglament de Demarcació Territorial
i Població dels ens locals, art 33, segons la qual les Comissions de Delimitació municipals
han de ser integrades per l’Alcalde, dos regidors, el Secretari i un tècnic.
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Vist que hi ha procediments de delimitació que, si bé en fase administrativa han conclòs,
encara hi ha en tràmit un procediment judicial, es proposa al Ple municipal l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- RENOVAR la Comissió de Delimitació del Terme Municipal.
Segon.- NOMENAR com a membres de la Comissió de Delimitació del Terme municipal
als següents:
- President: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, Alcalde.
- Vocals: Sr. Francesc Boada i Rigau (CIU) i Sra. Neus Bagué i Vilaplana (ERC-AM)
- Tècnic municipal: Sr. Francesc Ortega i Granado, Arquitecte tècnic municipal
- Secretària: Sra. Anna M. Linares Bravo, Secretària Interventora de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde anuncia els punts i dóna la paraula a la Sra. Teresa Prat qui llegeix les
propostes. Seguidament el Sr. Alcalde dóna la paraula al grup municipal d’ERC-AM.
Sr. Moisès Ortega: “Sí gràcies, nosaltres votarem a favor de la proposta. Només volem
preguntar quan es farà la comissió informativa general del Ple? Ho diem perquè nosaltres ens
reunim els dilluns i seria molt just celebrar la comissió informativa el dilluns abans del Ple”.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu: “La idea és fer-la abans i que hi hagi temps; ho em
d’acabar de parla amb la Sra. Secretària però la idea és que la féssim el dijous o, com a
molt, el divendres anterior al Ple”.
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents (vot a favor dels 6 regidors/a del Grup municipal de CiU i a favor dels 4 regidors/es
del Grup municipal de ERC-AM).
Seguidament, es procedeix a tractar el primer punt inclòs en l’ordre del dia:
3.- Comissió especial de comptes.- Nomenament dels seus membres
Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
De conformitat amb els articles 20 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les
bases de règim local; 58 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 127 del R.D. 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, el Sr. Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- NOMENAR com a membres de la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES a:
- Sr. Pere Lluís Garcia i Palou, Alcalde-President que la presidirà
- Sra. M. Teresa Prat i Porcell (CIU)
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-

Sr. Ferran Nogareda i Mirandés (ERC-AM)
Hi assistirà la Sra. Secretària Interventora, amb veu i sense vot i el tècnic assessor
en gestió econòmica i tributària de l’Ajuntament.

Segon.- Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als
membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els
comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.
Tercer.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als portaveus dels grups municipals,
als membres de la Comissió Especial de Comptes i a l’expedient.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Teresa Prat qui presenta la proposta. Seguidament
el Sr. Alcalde obre un torn de paraules a la oposició.
El Sr. Moisès Ortega diu: “Hi votarem a favor però també demanem que es facin amb
l’antelació suficient com per poder estudiar els temes i l’ordre del dia”.
Respon el Sr. Alcalde: “És la meva voluntat que es faci”.
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents (vot a favor dels 6 regidors/a del Grup municipal de CiU i a favor dels 4 regidors/es
del Grup municipal de ERC-AM).
Seguidament, es procedeix a tractar el primer punt inclòs en l’ordre del dia:
4.- Resolucions d’Alcaldia.
Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
4.1.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia relatives a nomenament dels
membres de la Junta de Govern Local.
Vistos els antecedents corresponents, el Sr. Alcalde dóna compte del Decret núm. 25/2015
dictat en data 18 de juny de 2015, relatiu al nomenament del membres de la Junta de
Govern Local i que transcrit literalment diu:
“DECRET NÚM.25/2015 de 18 de juny
PERE LLÚIS GARCIA I PALOU, Alcalde President de l’Ajuntament de Bescanó (El
Gironès)
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; 54 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 52 i 53 del
R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
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funcionament i règim jurídic de les entitats locals
DECRETO:
Primer.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estarà integrada
per tres regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de regidors de l’Ajuntament
de Bescanó i seran els que a continuació s’indiquen:
1r.- Sra. Maria Teresa Prat i Porcell
2n.- Sr. Marc Ciurana i Badosa
3r.- Sra. Ariadna Costa i Romero
Segon.- La resta de regidors de l'equip de govern podran assistir a les sessions de la
Junta de Govern Local, essent clara la seva condició de no membres de la mateixa.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci d’aquesta
resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Quart.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als membres de la Junta de Govern
Local, als portaveus municipals i a l’expedient.
Bescanó, 18 de juny de 2015
L’ALCALDE,
Pere Lluís Garcia i Palou

Davant meu, la Secretària Interventora,
Anna M. Linares Bravo”.

4.2.- Resolucions d’Alcaldia.- Donar compte del Decret relatiu al nomenament dels
tinents d’Alcalde.
Vistos els antecedents corresponents, el Sr. Alcalde dóna compte del Decret d’Alcaldia núm.
26/2015, dictat en data 18 de juny de 2015, relatiu al nomenament dels Tinents d’Alcalde i
que transcrit literalment diu:
“DECRET NÚM.26/2015 de 18 de juny
PERE LLÚIS GARCIA I PALOU, Alcalde President de l’Ajuntament de Bescanó (El
Gironès)
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; 55 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 46 i 48 del
R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals
DECRETO:
Primer.- NOMENAR Tinents d’Alcalde, en l’ordre
regidors membres de la Junta de Govern Local:

que a continuació s’estableix, als
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1r. Tinent d’Alcalde: Sra. Maria Teresa Prat i Porcell
2n. Tinent d’Alcalde: Sr. Marc Ciurana i Badosa
3r. Tinent d’Alcalde: Sra. Ariadna Costa i Romero
Segon.- Per l’ordre establert els Tinents d’Alcalde substituiran l’Alcalde en cas de vacant,
absència i malaltia d’aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives,
essent, alhora, responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i trametre anunci d’aquesta
resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Quart.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als membres tinents d’Alcalde, als
portaveus dels grups municipals i a l’expedient.
Bescanó, 18 de juny de 2015
L’ALCALDE,

Davant meu, la Secretària Interventora,
Anna M. Linares Bravo”.

Pere Lluís Garcia i Palou

4.3.- Resolucions d’Alcaldia.- Donar compte de les resolucions relatives a
delegacions genèriques
Vistos els antecedents corresponents, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple del Decret núm.
27/2015 dictat en data 18 de juny de 2015, relatiu a delegacions genèriques, que transcrit
literalment diu:
“DECRET NÚM.27/2015 de 18 de juny
PERE LLÚIS GARCIA I PALOU, Alcalde President de l’Ajuntament de Bescanó (El
Gironès)
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; 56 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 114 a 118
i 120 i 121 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
DECRETO:
Primer.- DELEGAR de forma genèrica, i específica si escau, les competències que a
continuació es determinen a favor dels següents Regidors per a la gestió dels assumptes
de llurs respectives àrees d’actuació, d’acord amb la definició funcional de cada àrea que
s’efectua en aquest mateix decret i amb la particularitat de que les matèries que es
relacionen, són merament enunciatives i no limitatives. Els regidors delegats de l’alcaldia
seran col·laborador de l’Alcaldia i del Govern en l’àmbit de les matèries de la seva
regidoria. Actuaran amb delegació genèrica no decisòria. Faran el seguiment dels
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problemes, expedients i actuacions municipals en l’àmbit o àmbits atribuïts. Podran
proposar solucions, acords i impulsaran la tramitació i gestió dels corresponents
expedients, així com al gestió de preparació i de l’execució dels acords.
Les àrees de treballs de les regidories i àmbits de responsabilitats i gestió atribuïts són els
següents:
-

-

-

Sr. Pere Lluís Garcia i Palou: Alcaldia.- Economia.- Relacions Institucionals.Coordinació dels Consells de Poble, Coordinació de Regidories.- Promoció del
municipi (fires, festes, comerç i indústria).- Noves tecnologies
Sra. Maria Teresa Prat i Porcell: 1a tinent d’Alcalde.- Ensenyament (Primària,
Institut, Escola de Música, Escola de Teatre) i Primera Infància (llar d’infants,
ludoteca i casals. Cultura (Teatre i Biblioteca)
Sr. Marc Ciurana i Badosa: 2n Tinent d’Alcalde.- Associacions i instal·lacions
esportives
Sra. Ariadna Costa i Romero: 3a Tinent d’Alcalde.- Joventut i Lleure. Relacions
amb les associacions juvenils.
Sra. Maria del Mar Vega i Cano Caballero: Sanitat, Serveis Socials i Atenció a la
Gent Gran.
Sr. Francesc Boada i Rigau: Urbanisme, Medi Ambient, Patrimoni i Pagesia

Segon.- Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent de dictar aquest decret i
la delegació s’haurà d’acceptar expressament pels regidors, tot i que s’entendrà acceptat
tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des del nomenament el regidor no
presenta davant de l’alcaldia la seva renúncia expressa.
Tercer .- En el text dels decrets adoptats pels regidors delegats en virtut d’aquesta
delegació, si fos el cas, s’haurà de fer constar aquesta circumstància incorporant en la
part expositiva el text següent:
“Considerant la delegació efectuada per l’Alcaldia en el decret de data 18 de juny de
2015.”
Quart.- DONAR COMPTE d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci
d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Bescanó, 18 de juny de 2015
L’ALCALDE,
Pere Lluís Garcia i Palou

Davant meu, la Secretària Interventora,
Anna M. Linares Bravo”.

4.4.- Resolucions d’Alcaldia.- Donar compte de les resolucions relatives a
delegacions a la Junta de Govern Local.
Vistos els antecedents corresponents, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple del Decret núm.
28/2015 dictat en data 18 de juny de 2015, relatiu a delegacions a la Junta de Govern
Local, que transcrit literalment diu:
“DECRET NÚM.28/2015 de 18 de juny
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PERE LLÚIS GARCIA I PALOU, Alcalde President de l’Ajuntament de Bescanó (El
Gironès)
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 21.3 i 23 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; 53.3 i 54 del Decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
DECRETO:
Primer.- DELEGAR a la Junta de Govern Local, les atribucions referents a:
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA
 Autorització i disposició de despeses de conformitat amb les bases d’execució del
pressupost i segons el circuit de gestió de la despesa aprovat i vigent.
 Ordenament de despeses segons l’esmentat circuit.
 Ingressos per rebut: l’aprovació dels padrons o matrícules de contribuents, amb
indicació dels períodes de recaptació voluntària, sense perjudici de la delegació
efectuada a XALOC.
 Baixes d’ingressos tributaris liquidats. Aquestes baixes hauran de venir proposades
per la secció d’ingressos o per la recaptació municipal.
 Aprovació del compte de recaptació de cada exercici.
 Acceptació de subvencions i altres ajuts.
 Autorització d’endossaments i cessions de crèdit.
 Autorització d’avançaments de tresoreria.
 Aprovació de la gestió recaptatòria de XALOC segons conveni.
 Concessió de subvencions segons les Bases d’Execució del Pressupost municipal.
La resolució dels recursos de reposició serà competència de l’òrgan que hagi aprovat la
liquidació o padró. Les correccions d’errades materials o de fet, les aritmètiques i les
devolucions d’ingressos seran competència dels òrgans de gestió dels serveis
econòmics.
Els ajornaments i fraccionaments per deutes tributaris no delegats, es gestionen des
dels serveis de recaptació municipal, segons disposen les ordenances fiscals i el
reglament aprovat i vigent.
RECURSOS HUMANS
 Aprovació de l’oferta pública d’ocupació de conformitat amb el pressupost i la
plantilla aprovats pel Ple.
 Convocatòria d’oposicions i concursos i aprovar les bases de les proves per a la
selecció del personal.
 Distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 Aprovació dels plans de vacances i calendari laboral del personal de l’Ajuntament.
 Acordar la seva contractació i nomenament
En aquestes matèries es delega la resolució de recursos.
No es delega la imposició de sancions al personal, però n’haurà de donar compte a la
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Junta de Local, excepte si es tracta de la sanció de separació del servei dels funcionaris i
acomiadament del personal laboral que n’haurà de donar compte al Ple.
URBANISME
 Aprovació inicial dels instruments de desenvolupament del planejament general del
municipi (se’n donarà compte al Ple).
 Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes
d’urbanització complementaris (se’n donarà compte al Ple).
 Aprovació inicial de la constitució de les Juntes de Compensació i l’aprovació de les
bases i estatuts de la Junta i l’aprovació inicial i definitiva dels projectes de
reparcel·lació i projectes d’expropiació
 L’atorgament de llicències i autoritzacions, sense perjudici del règim de comunicació
o llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al Ple.
CONTRACTACIÓ
 Contractació d’obres, serveis, subministres i concessions quan la seva quantitat no
excedeixi del 10% dels recursos ordinaris, incloses les de caràcter plurianual quan la
seva duració no sigui superior als 4 anys, que en ambdós supòsits serà competència
del Ple.
 Aprovació dels projectes d’obres quan la Junta de Govern sigui l’òrgan competent de
contractació i estiguin previstes en el pressupost.
PATRIMONI
 Adquisició de béns i drets, acceptació de donacions i l’alienació de béns
patrimonials sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris ja que llavors serà
competència del Ple. L’alienació de patrimoni anirà referida als casos següents:
1r.- La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost.
2n.- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació
dels quals no estigui prevista al pressupost.
MEDI AMBIENT




Expedients d’activitats recollits en la normativa sectorial de prevenció i control
ambiental de les activitats, d’espectacles públics i activitats recreatives i prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
no subjectes a intervenció urbanística.
L’atorgament de llicències i autoritzacions, sense perjudici
del règim de
comunicació o llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat
expressament al Ple.

PROTECCIÓ CIVIL
 Aprovació dels plans de protecció civil dels edificis municipals.
Segon.- En supòsits d’urgència l’Alcaldia podrà assumir aquestes competències
mitjançant decret d’avocació en el qual s’haurà de fer constar aqueta circumstància.
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Tercer.- En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància incorporant en la part expositiva,
el text següent:
“Considerant la delegació efectuada per l’Alcaldia en el decret de data 18 de juny de 2015”
Quart.- DONAR COMPTE d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci
d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Cinquè.- NOTIFICAR l’adopció d’aquests acords a les diferents àrees de l’Ajuntament i a
l’expedient.
Bescanó, 18 de juny de 2015
L’ALCALDE,

Davant meu, la Secretària Interventora,
Anna M. Linares Bravo”.

Pere Lluís Garcia i Palou

4.5.- Resolucions d’Alcaldia.- Donar compte de les resolucions relatives a la
composició dels grups municipals i nomenaments de portaveus.
Vistos els antecedents corresponents, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple del Decret núm.
29/2015 dictat en data 18 de juny de 2015, relatiu a la composició dels grups municipals i
nomenament de portaveus, que transcrit literalment diu:
“DECRET NÚM.29/2015 de 18 de juny
PERE LLÚIS GARCIA I PALOU, Alcalde President de l’Ajuntament de Bescanó (El
Gironès)
Vistos els escrits presentats pels diversos grups polítics que obtingueren representació a
l’Ajuntament de Bescanó en les passades eleccions municipals, on manifesten la seva
voluntat de constituir-se en grup municipal, alhora que en designen portaveus i suplents de
cadascun dels grups.
De conformitat amb els articles 23 a 29 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
DECRETO:
Primer.- Els grups municipals quedaran formats de la manera següent:
CIU

Sr. Pere Lluís Garcia i Palou
Sra. Maria Teresa Prat i Porcell
Sr. Marc Ciurana i Badosa
Sra. Ariadna Costa i Romero
Sra. Maria del Mar Vega i Cano-Caballero
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Sr. Francesc Boada i Rigau
ERC-AM

Sr. Moisès Ortega i Cobos
Sr. Xavier Vinyoles i Compta
Sr. Ferran Nogareda i Mirandés
Sra. Neus Bagué Vilaplana
Sra. Bernadeta Sedó Riera

Segon.- Els portaveus de cadascun d’aquests grups seran:
CIU
ERC

Sr. M. Teresa Prat i Porcell
Sr. Moisès Ortega i Cobos

Tercer.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als portaveus del grups municipals i a
l’expedient.
Bescanó, 18 de juny de 2015
L’ALCALDE,
Pere Lluís Garcia i Palou

Davant meu, la Secretària Interventora,
Anna M. Linares Bravo”.

El Sr. Alcalde comenta que es tracta de donar compte de vàries resolucions d’Alcaldia.
Dóna la paraula a la Sra. Teresa Prat, qui llegeix les propostes.
No hi ha intervencions.
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
5.- Funcionament.- Delegacions al Ple.- Aprovar les delegacions de competències
del Ple a favor de la Junta de Govern Local
Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 22.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; 52.4 del Decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Vista la STC 161/2013 de 26 de setembre publicada al BOE núm. 254 de 23 d’octubre de
2013, resolutòria del Recurs d’Inconstitucionalitat 1741-2004 interposat pel Govern d’Aragó
en relació a diversos preceptes de la Llei 57/2003 de 16 de desembre de Mesures per la
Modernització del Govern Local, que va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril que, en el seu
fonament jurídic 9è, conclou in fine que l’article 70.1, paràgraf segon de la LBRL, en tant
que estableix que les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques és conforme
amb el principi democràtic (art. 1.1 CE) i el dret a la participació en els assumptes públics
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(art. 23.1 CE), sempre que s’interpreti en el sentit que no s’inclouen les decisions relatives
a les atribucions delegades pel Ple.
Vist que la Sentència conclou que les sessions de la Junta de Govern Local que tractin
temes delegats pel Ple municipal, han de ser públiques.
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- DELEGAR en la Junta de Govern Local, les atribucions referents a:
-

-

-

-

Exercir les accions administratives i judicials i també declarar la lesivitat dels actes
administratiu emanats dels òrgans de l’Ajuntament, en matèries de la competència
respectiva.
La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins
de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del
Pressupost, menys les de tresoreria que li correspondran quan l’import acumulat de
les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents
liquidats en l’exercici anterior. Tot això conforme al disposat a la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes no citats a
l’apartat primer de la Disposició Addicional segona del Real Decret Legisaltiu
3/2011 de 14 de novembre quan no en sigui competent l’Alcalde.
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent el Ple per la seva
contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

Segon.- PUBLICAR l’adopció dels presents acords al BOP de Girona per la seva vigencia
i efectivitats.
Tercer.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als regidors i a l’expedient.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Teresa Prat qui llegeix la proposta. Seguidament
dóna la paraula al grup municipal d’ERC-AM.
Pren la paraula el Sr. Xavier Vinyoles i diu: “Respectem la organització que han volgut fer i,
per tant, des d’aquest punt de vista no massa cosa a dir. Ara bé, tornant al tema de la
representació que té cada grup a l’Ajuntament a partir dels resultats de les eleccions es
podria haver tingut en compte per incloure algun regidor del nostre grup municipal a les
Juntes de Govern, com a mesura de participació”.
Respon el Sr. Alcalde: “No ho hem cregut necessari però això no vol dir que en un futur no
ens ho plantegem”.
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents (vot a favor dels 6 regidors/a del Grup municipal de CiU i a favor dels 4 regidors/es
del Grup municipal de ERC-AM).
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
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6.- Altres ens.- Conferir les representacions de l’Ajuntament de Bescanó.- Elegir i
designar els representants de l’Ajuntament en els òrgans de les entitats de que el
municipi o l’Ajuntament formen part.
Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
L’Alcalde proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- NOMENAR com a representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats externs
de les associacions, consorcis, entitats, consells i altres òrgans en què participa, els
regidors següents:
a).- NOMENAR a la Regidora Sra. Teresa Prat i Porcell com a representant de
l’Ajuntament en els, Consell Escolar del Col·legi Públic IES Santiago Sobrequés; Consell
Escolar de la SES, Secció d’Ensenyament Secundari la Miquela. i Consells de Participació
de les dues escoles llar d’infants municipals.
b).- NOMENAR a la Regidora Sra. Teresa Prat i Porcell com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó davant de l’Escola de Música del Gironès i Escola de Teatre.
b).- NOMENAR al Regidor Sr. Francesc Boada i Rigau com a representant de
l’Ajuntament com a soci a l’Agrupació de Defensa Forestal Giselva.
c).- NOMENAR el Sr. Alcalde, Pere Lluís Garcia i Palou com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó als òrgans del CILMA, Consell d’Iniciatives Locals per la
Sostenibilitat de les Comarques Gironines.
d).- NOMENAR als òrgans de l’Entitat de Conservació del Parc Urbanitzat de
Montfullà, al regidor Sr. Francesc Boada i Rigau.
f).- NOMENAR al Sr. Alcalde, Pere Lluís Garcia i Palou, com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó al Consorci Alba Ter
g).- NOMENAR al Regidor Sr. Marc Ciurana i Badosa com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó als òrgans que pertoqui del Consorci de les Vies Verdes de les
Comarques de Girona.
h).- NOMENAR al Regidor Sr. Francesc Boada i Rigau com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó al Consorci del Transport Metropolità de Girona,
i).- NOMENAR a la Regidora Sra. Maria del Mar Vega i Cano-Caballero com a
representant de l’Ajuntament de Bescanó al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
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j).- NOMENAR al Sr. Alcalde, Pere Lluís Garcia i Palou com a representant de
l’Ajuntament de Bescanó al Consorci Localred.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Teresa Prat que llegeix la proposta. Seguidament
dóna la paraula el grup municipal d’ERC-AM. Intervé el Sr. Xavier Vinyoles qui diu: “Pel
que fa als nomenaments res a dir. Només fer un prec: creiem que seria una bona manera
de funcionar que cada vegada que un d’aquests organismes es reuneixi, es pogués fer
una reunió amb el nostre grup, o algun membre del mateix i informar del que s’ha dit. Per
la resta, considerem que els nomenaments són correctes”.
Respon el Sr. Alcalde: “Em sembla una proposta interessant; potser no per reunir-se cada
vegada que es faci una reunió però sí veurem com podem fer per mantenir-vos informats”.
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents (vot a favor dels 6 regidors/a del Grup municipal de CiU i a favor dels 4 regidors/es
del Grup municipal de ERC-AM).
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
7.- Òrgans municipals voluntaris.- Donar compte del Decret pel qual es renova la
figura dels delegats d’Alcalde de poble i es fa el seu nomenament.
Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
Vistos els antecedents corresponents, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple del Decret núm.
30/2015 dictat en data 18 de juny de 2015, relatiu al nomenament de representants
personals de l’Alcaldia a altres nuclis del municipi, que transcrit literalment diu:
“DECRET NÚM.30/2015 de 18 de juny
PERE LLÚIS GARCIA I PALOU, Alcalde President de l’Ajuntament de Bescanó (El
Gironès)
D’acord amb allò que disposen l’article 49 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, l’artl 18.1b) de la Llei de bases del règim local i els articles 119.2a) i
122 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Administracions Locals (ROF), l’Alcalde pot nomenar
un representant seu en cadascun dels pobles o barris separats del nucli urbà o en aquest
cas de la capitalitat del municipi.
Tenint en compte que el municipi de Bescanó està integrat per quatre pobles o entitats de
població de Montfullà, Estanyol, Vilanna i Bescanó, sense perjudici de que cal considerar
l’entitat i individualitat que té en el territori la urbanització de Mas Llunès. Considerant
necessària la presència d’un representant personal de l’Alcalde a aquests altres nuclis del
municipi
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DECRETO:
Primer.- RENOVAR en la organització institucional municipal i durant aquest mandat la
figura dels delegats de l’Alcalde en els pobles d’Estanyol, Montfullà i Vilanna, així com en
la urbanització de Mas Llunès. Aquests tindran el caràcter de representant personal de
l’Alcalde. Han de ser electors que siguin veïns del poble o nucli on hagin d’exercir les
seves funcions. En podran ser els regidors municipals o aquells veïns del lloc que
haguessin estat candidats a les eleccions municipals que en siguin veïns. No tindran
competències decisòries.
Segon.- NOMENAR com a representants locals de l’Alcalde als diferents pobles o nuclis
de població als senyors i senyores següents:
- Sr. Joan Batchellí i Font: Representant del Montfullà
- Sr. Joan Vila i Gelabert: Representant d’Estanyol
- Sra. Agnès Horta i Reig: Representant de Vilanna
- Sr. Xavier Verdaguer i Vendrell: Representant de Mas Llunès
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple municipal en la propera sessió que
celebri i publicar l’edicte corresponent al BOP de Girona i al taulell d’Edictes municipal.
Quart.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als interessats
Bescanó, 18 de juny de 2015
L’ALCALDE,
Pere Lluís Garcia i Palou

Davant meu, la Secretària Interventora,
Anna M. Linares Bravo”.

El Sr. Alcalde comenta que es tracta de donar compte del Decret per renovar la figura dels
Delegats d’Alcalde de poble. La Sra. Teresa Prat llegeix la proposta. El Sr. Alcalde obre un
torn de paraula però ningú comenta res.
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
8.- Tresoreria.- Nomenar el tresorer municipal en la persona d’una funcionària.Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
D’acord amb allò que disposen la llei 7/85 de bases del règim local art 92.4; el RDLeg
781/86 TRRL, art 164, i el RD 731/93 art 2. f) en els municipis de secretaries de tercera,
les funcions de comptabilitat, de tresoreria i de recaptació. Poden ser atribuïdes a un
membre de la corporació o a un funcionari propi sense habilitació estatal.
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L’Ajuntament en començar el passat mandat, per acord de 6 de 20 de juliol de 1999,
acordà nomenar tresorera municipal la funcionària Margarita Puig i Torrent.
Pel present, previs exposició i debat i a proposta de l’Alcalde, l’Ajuntament acordà:
Primer.- NOMENAR com Tresorera municipal la funcionària Margarita Puig i Torrent,
administrativa d’administració general, amb les funcions, tasques, responsabilitats
enumerats en l’acord 6 de 20 de juliol de 1999. Rellevar-la de prestar garantia personal.
Les seves responsabilitats seran cobertes pel sistema d’assegurances de responsabilitats
civil pel bon funcionament dels serveis municipals, amb costs a càrrec de l’Ajuntament de
Bescanó.
Segon.- NOTIFICAR a les entitats financeres les dades dels càrrecs dels tres clavaris
dels fons municipals: l’Alcalde com a ordenador de pagaments, la Tresorera, i la Secretària
Interventora amb firma conjunta, que continuen sent les mateixes persones.
Tercer.- PUBLICAR l’adopció dels presents acords al BOP de Girona i al taulell d’anuncis
municipal
Quart.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords a la Sra. Margarita Puig i Torrent.
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Teresa Prat qui presenta la proposta. El Sr. Alcalde
obre un torn de paraula; res a dir per part del grup municipal d’ERC-AM.
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents (vot a favor dels 6 regidors/a del Grup municipal de CiU i a favor dels 4 regidors/es
del Grup municipal de ERC-AM).
9.- Regidors.- Determinació del règim de dedicacions i atorgament de compatibilitat
Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
De conformitat amb els articles 75.1 i 75 bis1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, en la redacció donada per la llei 27/2013 de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local; de conformitat també amb la disposició addicional
norantena de la Llei 22/2013 de 23 de desembre, vigent actualment relatiu al límit màxim
total que poden percebre els membres de les Corporacions Locals per tots els conceptes
retributius i assistències; art 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats
del personal servei de les administracions públiques, i normes reglamentàries de
desenvolupament, en especial el Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril; la Llei 21/1987, de
27 de novembre, d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració Pública de
Catalunya i els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament
del personal al servei de les entitats locals, l’Alcaldia que subscriu, proposa al Ple
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l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- DETERMINAR que el càrrec de PRESIDÈNCIA realitzarà les seves funcions en
règim de dedicació parcial al 90% de la jornada a l’Ajuntament de Bescanó.
Segon.- ESTABLIR a favor del càrrec de Presidència que exerceix el seu càrrec en règim
de dedicació parcial al 90% la retribució anual que tot seguit es relaciona:
- El càrrec d’alcalde president percebrà una retribució bruta anual de 36.000,00€,
distribuïts en catorze pagues, que es corresponen amb el 90% del límit màxim retributiu
dels 40.000,00€ que poden percebre per tots els conceptes retributius i assistències els
membres de les Corporacions Locals amb població de 1.000 habitants fins a 5.000
habitants
Aquestes retribucions es faran efectives en el cas del Sr. Alcalde des de la data de presa
de possessió, el 13 de juny de 2015.
Tercer.- ATORGAR al Sr. Pere Lluís Garcia i Palou la compatibilitat per continuar la seva
activitat professional com a enginyer, amb els requisits i exigències previstes legalment.
Quart.- EFECTUAR les modificacions pressupostàries necessàries en el ple de juliol.
Cinquè.- PUBLICAR els acords del punt primer i segon al Butlletí Oficial de la Província i
al tauler d’edictes de la Corporació.
Sisè.- NOTIFICAR aquests acords al Sr. Pere Lluís Garcia Palou, a les àrees
d’Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament i de Recursos Humans als efectes oportuns.
La Sra. Teresa Prat presenta la proposta. El Sr. Alcalde dóna la paraula al grup municipal
d’ERC-AM i el Sr. Ferran Nogareda intervé dient que faran una intervenció quan s’obri el
torn de paraula en presentar la següent proposta.
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta dels regidors
(vot a favor dels 6 regidors/a del Grup municipal de CiU i abstenció dels 4 regidors/es del
Grup municipal de ERC-AM).
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
10.- Regidors.- Determinació de les assistències dels membres de la Corporació.
Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
De conformitat amb els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i 5 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal
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servei de les administracions públiques, l’Alcaldia que subscriu, proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- FIXAR l’assistència a percebre per la concurrència efectiva a les sessions dels
Òrgans Col·legiats dels quals formen part els regidors/es que no tenen dedicació
exclusiva o parcial, en la quantia i condicions següents:
Assistències
Quantia
Ple
95 €/ple
Portaveus
150,00€/ple
Junta de Govern Local: la 1a Tinent Alcalde
215,00€/per sessió
Resta membres de la Junta de Govern Local
123,50€/ per sessió
Coordinació tècnica per delegació
123,50€/per sessió
Coordinació tècnica Comissió Informativa
85,50€/per sessió
Comissió Especial de Comptes
85,50€/per sessió
Sessions de la Comissió de Delimitació
85,50€/per sessió
Òrgans d’ens administratius externs en què participin
en representació de l’Ajuntament: es pagaran dietes i desplaçaments fins a un màxim de
52,55€.
Segon .- ESTABLIR aquestes indemnitzacions amb efectes retroactius des de la data de
constitució de l’Ajuntament el 13 de juny de 2015. Les indemnitzacions per assistències
són ingressos íntegres abans de descomptar l’IRPF que correspongui. La retenció per
IRPF es farà a raó del 2% llevat d’indicació diferent de l’interessat. Es liquidaran i
aprovaran mensualment per l’Alcalde. Es consideraran absències justificades les
motivades per malaltia personal o malaltia greu de familiars directes o persones
convivents, impossibilitat d’assistència per exigències de les particulars obligacions
laborals, assistència a altres sessions o reunions i tasques en representació de
l’Ajuntament i vacances laborals.
Tercer.- EFECTUAR les modificacions pressupostàries necessàries en el ple de juliol, en
cas de ser necessari.
Quart.- PUBLICAR d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de
la Corporació.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats i a Serveis Econòmics, Tresoreria i
Recursos Humans
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Teresa Prat, que presenta la proposta.
Seguidament, dóna la paraula al Sr. Ferran Nogareda del grup municipal ERC-AM: “Ens
preocupa l’increment en el pressupost municipal i ens preocupa perquè en la última època
hem vist moltes coses que s’han fet no pressupostades i volem veure l’afectació al
pressupost de tot això. Ara veurem les modificacions de crèdits que s’han d’aprovar. Ens
hauria agradat que l’increment s’hagués produït en el pressupost de l’any que ve o que, en
definitiva, no s’hagués augmentat la despesa”.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu: “Les retribucions es mantenen en la majoria de casos i
es potencia l’Alcaldia i la primera tinent d’Alcalde, fruit també de la reestructuració de
tasques que s’ha hagut de fer, passant de 7 a 6 regidors. Entenem que és correcte”.
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta dels regidors
(vot a favor dels 6 regidors/a del Grup municipal de CiU i abstenció dels 4 regidors/es del
Grup municipal de ERC-AM).
Seguidament es procedeix a tractar el següent punt inclòs en l’ordre del dia:
11.- Grups municipals.- Determinació de les dotacions econòmiques dels grups
municipals.
Identificació de l’expedient:
Ple de Cartipàs
Fets i fonaments de Dret:
De conformitat amb l’article 73.3 de la Llei de Bases de Règim Local, l’Alcaldia que
subscriu, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- MANTENIR una dotació econòmica mensual a l’objecte d’atendre les respectives
despeses de funcionament, als diferents Grups Municipals, a raó de 25 € per grup
municipal i 22,50€ per regidor, donant els següents resultats:
-

CIU
ERC-AM

160,00€
137,50€

Segon .- Aquesta dotació té efectes des de l’1 de juliol de 2015.
Tercer.- Si s’escau, efectuar les modificacions pressupostàries necessàries en el ple de
juliol.
Quart.- PUBLICAR d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de
la Corporació.
Cinquè.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords als Grups municipals, a
Intervenció i a Tresoreria als efectes oportuns.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que es tracta d’aprovar la dotació econòmica als
grups municipals. El Sr. Ferran Nogareda comenta que votaran a favor vist que s’ha
mantingut amb el que hi havia.
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors
assistents (vot a favor dels 6 regidors/a del Grup municipal de CiU i a favor
dels 4
regidors/es del Grup municipal de ERC-AM).
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El Sr. Alcalde comenta que no hi ha precs i preguntes vist que es tracta d’un Ple
extraordinari.
I no havent altres temes a tractar, el Sr. Alcalde dóna les gràcies i aixeca la sessió essent les
21:00 del vespre del dia indicat a l’inici, de la qual cosa jo, la Secretària Interventora, n’estenc
acta.

La Secretària Interventora,
Anna M. Linares Bravo
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