
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EN  DATA 6 DE JULIOL DE 2015.  
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 06 de juliol de 2015 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fontcoberta 
Hora. Les 20,30 h. 
 
Assistents:  
 
Alcalde:  Sr. Joan Estarriola i Vilardell 
 
Regidors:  

 
 

- Sr. Xavier Cros Verdaguer 
- Sr. Joaquim Costabella Pla 
 -   Sra. Neus Campmany Queralt 
-    Sra. Pilar Busquets Barceló 
- Sr. Lluís Freixa Macià 
- Sr. Albert Vergés Capellera 
- Sr. Francesc Molina Jiménez 
- Sra. Meritxell Cervera Esteve 

       
 
Hi assisteix,  com a Secretària de la Corporació, la Sra. Maria Grau i Pagès. 
 
L’Alcalde-President obre l’acte públic i es procedeix a tractar i posar en consideració 
dels assistents els diferents punts de l’ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT. 

 

Els membres de la Corporació disposen d’una fotocòpia de l’esborrany de l’acta de la 
sessió de constitució de l’Ajuntament celebrada el dia 13 de juny de 2015, que és 
aprovada per unanimitat, amb una esmena en el paràgraf del jurament del Sr. Alcalde, 
on diu “Prometo per la meva consciencia i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor, ha de dir del càrrec d’Alcalde.” 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.- COMUNICACIONS DE L’ALCALDIA SOBRE LES DECISIONS ADOPTADES EN 

MATÈRIA D’ATORGAMENT DE DELEGACIONS A REGIDORS I NOMENAMENTS 

DE TINENTS D’ALCALDE. 

 

ES dona compte per al seu coneixement, dels decrets de l’Alcaldia següents: 
 
DECRET D’ALCALDIA NÚM.65/2015 

 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Hisendes Locals, i d’acord amb el que   determinen els art. 
38, 43, 44, 45,46 i 51 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
 
RESOLC: 
 
1r.- Delegar les atribucions de l’Alcaldia, la direcció i gestió dels serveis en els termes i 
regidors següents: 
 
Regidoria de la via pública: 
Serveis i activitats: 
 

- Mercat setmanal 
- Neteja viària 
- Neteja carrers 
- Connexions aigua i clavegueram 
- Jardineria i Mobiliari urbà 
- Enllumenat públic 
- Brigada Municipal, coordinació i gestió del personal.’un  
- Manteniment edificis municipals 
- Neteja edificis municipals 
- Cementiri Municipal 
- Empreses externes 
-  
I qualsevol altra matèria que afecti a aquestes àrees 

 
 
President: Xavier Cros Verdaguer 
Regidor adjunt: Joan Estarriola i Vilardell  
 
 
Regidoria de Benestar social i sanitat i família. 
Serveis i activitats: 
 

- Atenció a la infància 
- Casal del jubilat 
- Assistència social i beneficència 
- Cooperació 
- Relació amb el personal sanitari 
- Control sanitari de l’aigua potable 



 
 
 
 

- Sanitat veterinària 
- Campanyes sanitàries i de prevenció 
- Dispensari municipal 

 
I qualsevol altra matèria que afecti a aquestes àrees. 

 
Presidenta: Mº Neus Campmany 
Regidor adjunt: Pilar Busquets i Barceló 
 
 
Regidoria de coordinació municipal de Vilavenut 
 

- Canalització de les necessitats de Vilavenut amb les diferents regidories. 
- Coordinació de les activitats lúdic-culturals de Vilavenut i de qualsevol altra 

matèria que afecti al poble de Vilavenut. 
 
Presidenta: Mª Neus Campmany 
Regidor adjunt: Xavier Cros Verdaguer 
 
 
Regidoria de Coordinació Econòmica 
 

- Desenvolupament de la gestió econòmica de l’ajuntament 
- Ordenar pagaments i retre comptes d’acord amb la Llei Reguladora d’Hisendes 

Locals 
- Hisenda 
- Taxes i impostos 
- Relacions entitats bancàries 
- Supervisió de convenis i contractes 
- Coordinació econòmica amb les entitats municipals 

 
I qualsevol altra matèria que afecti aquestes àrees. 

 
Presidenta: Pilar Busquets Barceló 
Regidor adjunt: Joan Estarriola Vilardell 
 
 
Regidoria de Governació, Urbanisme, Medi Ambient, Medi Rural i  
Promoció econòmica.  
 
 

- Convivència Ciutadana 
- Govern municipal 
- Comitès de seguretat 
- Control mediambiental; Depuradora, Zones PEIN (estany d’Espolla), abocadors 

incontrolats, 
- Urbanisme en general ( noves construccions, permisos d’obres) 
- Personal funcionari i laboral municipal 
- Personal tècnic 
- Promoció econòmica  
- Promoció turística 



 
 
 

      Agricultura i Ramaderia 
- Camins rurals 
- Equipaments públics rurals 
- Zona industrial (Relació amb entitats comercials i industrials) 

 
I qualsevol altra matèria que afecti a aquestes àrees. 
 
President: Joan Estarriola i Vilardell 
Regidora adjunt: Neus Campmany 
 
 
Regidoria d’Educació, Cultura i informació 
 
 

- Actes culturals 
- Relació i Coordinació amb les entitats de l’àrea. 
- Organització de tota mena d’actes culturals (Certamen literari, Pregó Festa 

major, Joventuts musicals, etc) 
- Relacions i Coordinació amb els Consells Escolars municipals i les A.M.P.A.S 

de l’escola i la Llar d’Infants. 
- Activitats extraescolars.  
- Informació ciutadana ( Butlletí, agutzil, web, ) 
- Responsable de la Comissió de Cultura. 
- Responsable funcionament dels locals culturals: Biblioteca, can Jan.  

 
 

I qualsevol altra matèria que afecti aquestes àrees 
 

Presidenta: Pilar Busquets Barcelò 
Regidor adjunt: Joan Estarriola Vilardell  
 
 
Regidoria d’esports i  Festes i Coordinació de locals i activitats municipals 
 

- Organització tota mena d’actes esportius 
- Organització de tota mena d’actes populars 
- Responsable de les festes 
- Relació i coordinació amb les entitats esportives 
- Gestió i manteniment de les instal·lacions esportives municipals (Pavelló, tenis, 

camp de futbol, piscina, espais dirigits.. .) 
- Gestió de l’espai jove 

  
I qualsevol altra matèria que afecti aquestes àrees. 
 
 
President: Quim Costabella 
Regidor adjunt: Xavier Cros Verdaguer  
 
Regidoria de Joventut 
 

- Relació amb les entitats de joves 
- Dinamització juvenil 



 
 
 
 

- Responsable de les activitats que organitzades pels joves. 
- Responsable convocatòria de la Brigada Jove. 
- Casals infantils. 

 
 

I qualsevol altra matèria que afecti aquestes àrees. 
 
President : Xavier  Cros Verdaguer 
Regidor adjunt: Quim Costabella 
  
 
2n.- Corresponen a l’Alcaldia les atribucions que li són pròpies i inherents amb el càrrec, 
entre elles la direcció del govern i l’administració municipal, així com la direcció de tot el 
personal de la Corporació, llevat la coordinació i gestió del treball del personal de la 
brigada municipal, que li delega al Regidor Sr. Xavier Cros i Verdaguer. 
Les competències delegades comporten dirigir, inspeccionar i impulsar tots els 
assumptes, així com les facultats d’informe, proposta, execució, publicació i fer complir 
els acords municipals. 
L’atribució de representar l’Ajuntament en aquestes competències delegades podrà 
exercir-se indistintament pel Sr. Alcalde o Regidor/a delegat/da. 
 
Aquestes competències hauran d’exercir-se en el marc d’allò que disposen els art.114 
a 118 del RD 2568/1986 de 28 de novembre. 
 
3r.-Notificar aquest acord als interessats i donar-ne compte a la sessió plenària 
d’organització. 
 
4t.-Fer públic l’acord per a general coneixement, mitjançant anuncia publicar en el 
BOP de Girona, en la web de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis municipal, sens 
perjudici de la seva validesa i eficàcia a partir del dia següent a la data de la seva 
signatura. 
 
 
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 67/2015 

 
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 
24 de maig de 2015, és necessari que aquesta Alcaldia nomeni els tinents d’alcalde, ja 
que són òrgans d’existència obligatòria en tots els ajuntaments. 
 
 
Vist el que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local; 53.2 i 55 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 46 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, 
 
 
 
 
 



 
 
RESOLC: 
 
 
1r.- Nomenar Tinents d’Alcalde  de l’Ajuntament de Fontcoberta, per ordre de prelació 
que s’expressa als Srs/es. 
 
1r.- Xavier Cros Verdaguer 
2n.- Pilar Busquets Barceló 
 
Als quals els correspondrà per l’ordre de nomenament, substituir en la totalitat de les 
seves funcions l’Alcalde en els casos absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti 
per l’exercici de les seves atribucions, així com portar a terme les funcions d’Alcalde en 
els supòsits de vacant a l’Alcaldia fins que prengui possessió del nou Alcalde. 
 
2n.- Notificar aquest acord als designats, que es considerarà acceptat tàcitament, llevat 
de manifestació expressa. 
 
3r.- Fer públic l’acord per a general coneixement mitjançant anunci a publicar en el BOP 
de Girona i en la web i tauler d’edictes municipal, sens perjudici de la seva validesa i 
eficàcia a partir del dia següent a la data de la seva signatura. 
 
4t. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri. 
 
Els Srs. Regidors/es en queden assabentats/des. 
 
 
3r.- PROPOSTA DE  CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE DELEGATS 
 
S’exposa al Ple les raons de la constitució d’una comissió de delegats. 
 
Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i manifesta literalment el següent: 
 
Des del nostre grup veiem que aquest mandat moltes coses s’ho faran vostès mateixos 

i a més a més a porta tancada, això sí fent una acta del que decideixin així resolen molts 

problemes de la llei LRSAL, en lloc de transparència doncs més despatxos i a sobre a 

porta tancada o sia NO públics. 

El nostre vot com no pot ser d’altra manera serà NEGATIU.  

El Sr. Alcalde respon dient: 
 
Que a porta tancada res. La sessió no serà pública però es lliurarà una còpia de cada 
acta al cap de l’oposició. 
Que en els municipis de menys de 5000 habitants les lleis determinen que els plens 
s’han de celebrar cada tres mesos, que estem dintre la Llei i per tal de resoldre diversos 



tràmits i qüestions del municipi, tal i com s’ha explicat, es constitueix aquesta comissió 
de delegats. 
 
El Sr. Lluís Freixa diu que també es podia fer una Junta de Govern. 
  
Així doncs d’acord amb el que disposa l’art. 48.f) i 49 de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i 20.1 de la llei de bases de Règim Local es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
1r.- Constituir la Comissió de Delegats, com un òrgan municipal col·legiat que estarà 
integrat per tots/es els regidors o regidores en qui el Sr. Alcalde hagi delegat 
competències, d’acord amb la resolució núm. 65/2015 de data 25 de juny de 2015. 
 
2n.- La Comissió es reunirà, periòdicament, un cop al mes, d’acord amb el règim 
d’organització que s’autoreguli i sota la presidència del Sr. Alcalde o regidor/a en qui 
delegui.  
El Sr. Alcalde la convocarà i s’informarà de les qüestions que el Sr. Alcalde ha delegat 
als Regidors. 
Per tal d’aixecar acta, es requerirà la presència de la secretària de la corporació o de 
qui la substitueixi, a fi de donar fe. 
Una còpia de cada acta es lliurarà al cap de l’oposició. 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 5 vots a favor del grup d’ERC i 4 vots en 
contra del grup de CIU 
 
 
4t.- PROPOSTA  DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A 
DIFERENTS ORGANISMES 
 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les 

eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 

24 de maig de 2015, és necessari nomenar els representants de la corporació en els 

òrgans col·legiats que són de la competència del Ple, d’acord amb el que disposa l’article 

38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

1r.- Designar com a representants de l’Ajuntament als diferents organismes: 
 
A les AMPAS  i Consells escolars----------------- Pilar Busquets 
Al Consell Comarcal----------------------------------- Pilar Busquets 
Al Consell esportiu--------------------------------------Xavier Cros 
Al Consorci de Benestar social--------------------- Neus Campmany 
Al Consorci de l’Estany-------------------------------Joan Estarriola 
Al Consell d’Alcaldes--------------------------------- Joan Estarriola 
A CILMA------------------------------------------------- Joan Estarriola 
Al Consorci LOCALRET----------------------------- Joan Estarriola 
Al CADASTRE----------------------------------------- Joan Estarriola 
 
 
 
 



 
 
MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT: 
 
- Joan Estarriola 
- Xavier Cros  
- Neus Campmany 
 
 
Les funcions d’aquestes delegacions que impliquin resolució seran adoptades per 
Decret d’Alcaldia o per acord del Ple  
 
2n.- Els  nomenaments i delegacions de l’Alcaldia abans esmentats tenen efectes des 
de la data de la seva aprovació. 
 
3r.- Comunicar aquest acord als òrgans esmentats. 

El Sr. Lluís Freixa pregunta si s’ha creat de nou aquest consell? 

El Sr. Alcalde contesta que no. Que aquest Consell està relacionat amb els plans de 

protecció civil,  ja estava constituït en l’anterior legislatura i estava format a més de 

regidors, per diversa gent del municipi. La coordinació la porta la tècnica de l’Ajuntament. 

Es sotmet la proposta a votació i s’aprova per 5 vots a favor d’ERC i 4 vots en blanc de 

CIU. 

 

5è.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les 

eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 

24 de maig de 2015, és necessari determinar la composició de la comissió especial de 

comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència obligatòria en tots els municipis, 

d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 del 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel 

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 

de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 del Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre. 

ES demana al grup de CIU qui serà el representant de la Comissió de Comptes, es 

contesta que el Sr. Francesc Molina Jiménez.  

Pren la paraula el Sr. Francesc Molina i manifesta el següent: 

Que reitera la seva col·laboració. 
Que en la legislatura passada hi va haver-hi algun malentès en relació a les reunions, 
que espera que no torni a passar i a veure si es pot dinamitzar millor tot el tema de 
comptabilitat. 
 



 

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

1r. Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que estarà integrada 

pels membres següents: 

- President: L’alcalde Sr. Joan Estarriola Vilardell o regidor en qui delegui. 
 

- Vocals:  
 

- Sra. Pilar Busquets Barceló d’ERC 
 

- Sr. Francesc Molina Jiménez de CIU 
 

- Secretària: Maria Grau Pagès, secretària de la corporació. 
 
 

Es sotmet la proposta a votació i és aprovada per unanimitat. 
 

6è.- NOMENAMENT DE LA TRESORERA 
 

 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les 

eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 

24 de maig de 2015, és necessari nomenar el tresorer de la corporació. 

L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball de 

funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, i la disposició 

transitòria primera del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats 

aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de 

les entitats locals de Catalunya, estableixen que en les corporacions locals amb 

secretaries de classe tercera, la responsabilitat administrativa de les funcions de 

comptabilitat, tresoreria i recaptació pot ser atribuïda a un membre o a un funcionari de 

la corporació. 

Vist el que disposa l’Ordre de 16 de juliol de 1963, del Ministeri de la Governació, sobre 

el règim de dipositaries de fons no servides per funcionaris pertanyents al cos nacional, 

es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

- 1r. Nomenar la regidora Sra. Pilar Busquets Barceló tresorera de l’Ajuntament 

de Fontcoberta 

 

- 2n. Rellevar-la de l’obligació de prestar fiança i establir que la resta de regidors 

seran responsables solidàriament del resultat de la gestió. 

 

- 3r. Facultar-la per a la gestió dels comptes bancaris de l’Ajuntament i autoritzar 

per a la disposició de fons la seva signatura. 

 

 



 

 

 

 

 

Pren la paraula el regidor Sr. Lluís Freixa i pregunta : 

Al punt 2 diu Rellevar-la de l’obligació de prestar fiança i establir que la resta de regidors 

seran responsables solidàriament del resultat de la gestió. 

Son tots els Regidors o nomes els Regidors al govern? 

El St. Alcalde contesta que tots. 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per 5 vots a favor i 4 en blanc. 

 
 
7è.- PROPOSTA  DE FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS 
ORDINÀRIES DEL PLE. 
 
El Sr. Alcalde diu que tal i com s’ha explicat abans, i dintre la legalitat,  que es faran 
tants plens extraordinaris com facin falta i proposa la fixació de la periodicitat del Ple i 
dels següents acords: 
 
1.- Fixar les sessions ordinàries del Ple cada dos mesos i extraordinàries quan ho 
disposi el Sr. Alcalde, o ho demani la quarta part d, almenys, del nombre legal dels 
regidors. 
 
2.- Determinar com a data de celebració l’últim dilluns de cada dos mesos a les 9h del 
vespre a la sala d’ actes de l’Ajuntament. Si aquest dia és festiu se celebrarà l’endemà 
amb el mateix caràcter. 
 
El primer Ple ordinari a celebrar serà el dia 27 de juliol de 2015. 
 
3r.- Les notificacions de les convocatòries de les sessions, junt amb l’ordre del dia es 
trametran als regidors amb una antelació mínima de dos dies hàbils, mitjançant el seu 
lliurament a domicili. En cas d’absència es deixarà a la bústia i serà suficient per a la 
seva acreditació la diligència efectuada per l’agent municipal. 
S’estableix amb caràcter general que les còpies i esborranys d’actes es remetran per 
via telemàtica al correu electrònic de què disposi cada regidor. 
 
Pren la paraula el Sr. Lluís Freixa i manifesta el següent: 
 
Que s’ha avançat l’hora del ple, a nosaltres no ens va be, demanaríem que es fes com 

sempre a 2/4 de 10 del vespre.  

Pren la paraula la Regidora Sra.  Meritxell Cervera i exposa les seves raons, en relació 

a l’horari del seu treball i demana si seria possible celebrar el Ple a dos quarts de deu 

del vespre en comptes de les 9h. 

 



 

 

Seguidament es debat el tema de les notificacions per correu electrònic de les 

convocatòries de les sessions i l’ordre del dia amb els corresponents documents i 

esborranys de les actes. 

Tots els regidors estan d’acord a que es faci telemàticament. 

A continuació el Sr. Freixa pren la paraula i literalment comenta el següent: 

Des de que va tornar la democràcia als ajuntaments a l’any 1.979 aquesta corporació 

els plens ordinaris s’havien convocat cada mes, és el primer mandat que es fan cada 2 

mesos, ja sabem que encara es podria fer més llarg (cada 3 mesos), veiem que com ja 

hem dit al punt 3 la transparència en aquesta legislatura brillarà per la seva absència. 

El Sr. Alcalde contesta que no és veritat que és el primer mandat que es fan cada dos 

mesos, s’havien fet inclòs cada tres mesos i algun Ple a les 11 de la nit, i a les 10h del 

matí. Que no s’ha documentat bé d’aquest tema, que potser ell encara no vivia a 

Fontcoberta. 

El Sr. Freixa contesta que fa 25 anys que viu a Fontcoberta 

El Sr. Alcalde respon que si és així no es preocupava massa del que passava a 

l’Ajuntament. 

Es debat aquest tema, i s’acorda el següent: 

1.- S’aprova per unanimitat de tota la corporació: 

a.- Que els plens es celebrin a les 21’30h. 

b.- Que les notificacions de les convocatòries, ordre del dia amb la corresponent 

documentació i esborranys de les actes s’enviïn telemàticament. 

2.- S’aprova per 5 vots a favor i 4 en contra: 

Fixar les sessions ordinàries del Ple cada dos mesos i extraordinàries quan ho disposi 
el Sr. Alcalde, o ho demani la quarta part d, almenys, del nombre legal dels regidors. 
 Determinar com a data de celebració l’últim dilluns de cada dos mesos a la sala d’ 
actes de l’Ajuntament. Si aquest dia és festiu se celebrarà l’endemà amb el mateix 
caràcter. 
 
 

8è.-ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS, 

ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 

 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les 

eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 

24 de maig de 2015, és necessari establir el règim de dedicacions, retribucions, 

assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació. 

Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 13 del Reglament  



 
 
 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 

1r. Establir que el Sr. Joan Estarriola Vilardell, alcalde de la corporació, exerceixi el seu 

càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima d’un 40% i una retribució de 

11.028,60 € anuals. 

El Sr. Alcalde serà donat d’alta en el règim general de la Seguretat Social i percebrà la 

seva retribució en dotze pagues, corresponents a les mensualitats de l’any. 

2n.- Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni 

dedicació parcial el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la 

concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què 

formin part: 

 

- Per assistència a les sessions del Ple: 120,00 €. 
- Per assistència a les sessions de la Comissió de Delegats: 290,00  €. 

 

3r.- Establir a favor de tots els membres de la corporació el dret a ser indemnitzats per 

les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia acreditació 

documental d’aquestes. 

4t.- A les quantitats assignades com a retribucions i indemnitzacions per assistències, 

se’ls practicaran les corresponents retencions per IRPF, i en el cas de les retribucions 

parcials es retindrà l’impost de la quota dels treballadors del règim de la S. Social. 

5è. Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació. 

6è. Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la 

corporació. 

7è.- Les despeses que es derivin d’aquests acords a les quals s’ha fet referència als 

apartats anteriors aniran a càrrec de les partides corresponents del pressupost municipal 

d’aquest Ajuntament per a l’any 2015, amb efectes a partir de la seva aprovació, sens 

perjudici de que cal procedir a la tramitació dels expedients de modificacions de crèdit 

necessaris per a la seva executivitat. 

8è.- Es faculta el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a 

l’execució dels acords precedents. 

9è.- Publicar aquests acords en el BOP i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 

 
      Pren la paraula el Sr. Lluís Freixa i manifesta literalment el següent: 
 
La retribució de l’Alcalde el Sr. Joan Estarriola es diu que es donarà d’alta a la Seguretat 

Social, Quin sou es posarà? Totes les despeses de Seguretat Social, més I.R.P.F seran 

descomptades de la retribució anual de 11.028, 60 € ? 



El resultat de tots aquest canvis que hem anat aprovant en el transcurs d’aquest Ple 

quedant reflectits als números,  

Una pujada de les indemnitzacions a l’equip de govern de un 14, 31% i una baixada als 

regidors a l’oposició d’un 41,55 %, l’Alcalde queda igual, nomes que amb la mateixa 

retribució es baixa l’assistència un 36,5 %, no hi ha res a dir els números ho expliquen 

tot. 

 

El Sr. Alcalde contesta: 

Que els 11.028,60 euros és la despesa total. 

Que ja estava donat d’alta a la Seguretat Social a l’última legislatura, i que actualment 

hi estarà un 40% en la forma que legalment i reglamentàriament correspon. 

Que no passa de ser un pur formulisme, ja que ell estarà entre una hora i dues a 

l’Ajuntament cada dia, menys els dimecres que hi estarà tota la tarda, apart de les 

reunions amb entitats, Plens, comissions de delegats i les corresponents 

representacions municipals. 

Que la dedicació serà exactament la mateixa tal i com ho venia fent durant l’última 

legislatura, i la retribució serà exactament la mateixa dels últims anys.  

Que creu que presentar-ho d’aquesta manera per part del cap de l’oposició és 

demagògia pura i dura. 

Es debat el tema i es  passa la proposta a votació i s’aprova per 5 vots a favor i 4 en 

contra. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 21’15 hores,  
i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords adoptats, ho certifico i estenc la 
present acta. 
 

 

 

 

Vist i Plau                                                                              La Secretària 

L’Alcalde                                                                                  

  

 

 

 

 

 

  

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 


