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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 08/2012 
Caràcter: extraordinària urgent 
Data: 31 de desembre de 2012 
Horari: de 20:10 a 20:20 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU) 
Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde (CiU) 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU) 
Josep Maria Planas i Pujol, regidor (PSC-PM) 
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (PSC-PM) 
 
Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal. 
 
Es reuneix, per tant, amb el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen 
set regidors dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els arts. 46.2 c) 
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre del Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos a l'ORDRE 
DEL DIA. 
 
1r.- Ratificació, si s'escau, de la urgència de la convocatòria 
 
La Sra. Alcaldessa explica que la urgència de la convocatòria està motivada en el fet que fins al dia d'avui 
aquest Ajuntament no té regulat l'atorgament de les bestretes reintegrables al personal de la corporació i a 
la intenció d'alguns treballadors de demanar-ne. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Ratificar la urgència de la convocatòria d'aquesta sessió plenària. 
 
2n.- Regulació de l'atorgament de les bestretes reintegrables al personal de la corporació. Aprovació 
 
Atès que aquest Ajuntament no té regulat l'atorgament de bestretes reintegrables al seu personal. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat, 
 
ACORDA: 
 
Aprovar la següent regulació per a l'atorgament de bestretes reintegrables al personal de la corporació: 
 
De conformitat amb la legislació vigent, l'Ajuntament pot concedir al seu personal bestretes a compte de les 
nòmines, a petició fonamentada de l'interessat. 
El personal funcionari i laboral podrà sol·licitar la concessió d'una bestreta per atendre necessitats 
particulars de caràcter urgent, en les següents condicions i imports màxims: 
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− Les bestretes seran per un import de fins a dues mensualitats, reintegrables en un termini màxim de 
fins al 31 de desembre. 

− La concessió de bestretes a compte es farà per Decret de l'Alcaldia. 
− Per a la concessió d'una nova bestreta és necessari un informe de la Tresoreria, fent-hi constar que 

l'anterior ha estat cancel·lada totalment. 
− L'import de la bestreta s'haurà de reintegrar pel beneficiari en els terminis establerts en la resolució 

de concessió. 
− Els beneficiaris poden retornar lliurament l'import de les bestretes no vençudes. 

 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 Vist i plau 
El secretari L'alcaldessa 
 
 
 
Ramon Conillera i Marçal Lídia Bargas i Musoy 
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