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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 

Identificació de la sessió 
 
Número 4/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 27/07/2016 
Horari:  10,30  a 11,00  hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
Pere Genescà Girbau, alcalde 
Gemma Genescà Bellmunt, regidora 
Ramon Torra Vilà, regidor 
Judit Torrentsgenerós Criado, secretària 
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de les sessió anterior. 
2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia. 
3. Proposta d’acord aprovant el Compte General del pressupost municipal corresponent a 

l’exercici de 2015. 
4. Proposta d’acord aprovant el règim de dietes i indemnitzacions dels membres de la corpora-

ció. 
5. Proposta d’acord aprovant la proposta de festes locals per a 2017 
6. Proposta d’acord aprovant inicialment  l’expedient de modificació de crèdit número 3/2016, 

del pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a nous 
i/o majors ingressos efectivament recaptats. 

7. Assumptes sobrevinguts amb caràcter urgent 
8. Precs i preguntes. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- L’alcalde obre la sessió; la secretària llegeix els esborranys de les sessions anteriors, 
del dia 27/04/2016 i del dia 1/06/2016  i el ple les aprova per unanimitat dels assistents. 
 
2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia. 
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Tal i com s’estableix en l’article 42 del Reglament d’Organització i Règim jurídic de les 
Corporacions Locals, l’Alcalde ha de donar compte de les resolucions que ha dictat des 
de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de 
l’Administració municipal als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern, 
previst en els articles 22.2.a i 46.2 e de la Llei de Bases de Règim Local i 50.2 a de la 
llei Municipal de Catalunya. 
Les resolucions han estat a disposició dels regidors/es a la secretaria de la Corporació, 
per la quina cosa el Ple en resta assabentat. 
 
3.- Proposta d’acord aprovant el Compte General del pressupost municipal corresponent a 
l’exercici de 2015. 
 
Tal com ja expressaven les oportunes convocatòries, correspon examinar el Compte general del 
pressupost municipal corresponent a l’exercici de 2015, el qual ha estat exposat al públic, i tam-
bé examinat per la Comissió que ha emès els corresponents informes que consten a l’expedient. 
 
La secretària dóna lectura dels esmentats informes, dels quals en resulta que l’esmentat compte 
està degudament retut i justificat. 
 
Per la qual cosa proposo acordar: 
 
Aprovar el Compte general del pressupost municipal corresponent a l’exercici de 2015. 
 
Sotmesa la proposta a votació aquesta es va aprovar per unanimitat dels assistents. 
 
4.- Proposta d’acord aprovant el règim de dietes i indemnitzacions dels membres de la corpora-
ció. 
 
Constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions municipals i establert el nou cartipàs 
municipal, resulta indispensable procedir a l’establiment del règim de dietes i indemnitzacions. 
 
La normativa sobre règim local, al referir-se a l’estatut dels membres de les corporacions locals, 
estableix en els articles 75.3 i 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim 
local (LBRL), en concordança amb l’article 166 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 amb l’article 13 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), que els 
membres de les corporacions locals tenen dret a percebre indemnitzacions, en la quantia i con-
dicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència 
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efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats 
per les despeses realitzades en l’exercici del càrrec. 
 
Es per això que aquest alcalde proposa el ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1.- Establir, amb efectes del dia 1/01/2016,  a favor dels membres de la corporació que no exer-
ceixin els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions 
següents: 
 
Per assistència a les sessions de Ple i Assemblees Veïnals   100 € 
Per assistència a la sessió de la Comissió especial de comptes   100 € 
 
Les assistències seran abonades en referència a la concurrència efectiva a les sessions, de mane-
ra que si algun regidor/a no hagués concorregut efectivament al nombre de sessions del Ple, 
meritarà únicament assistències per les concurrències efectives. 
 
A les quantitats assignades com a indemnitzacions s’hi aplicarà la corresponent retenció en con-
cepte de l’IRPF. 
 
2.- Establir a favor dels membres de la corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses 
efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia la seva acreditació documental. 
3.- Fer constar que els regidors electes Gemma Genescà i Bellmunt i Ramon Torra Vilà, renun-
cien a aquest dret. 
4.- Notificar aquesta acord als regidors i regidora afectats. 
5.- Publicar aquest acord al BOP, en el tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web de la 
corporació. 
 
Sotmesa la proposta a votació aquesta es va aprovar per unanimitat dels assistents. 
 
5.- Proposta d’acord aprovant la proposta de festes locals per a 2017 
 
Vista la Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual s’estableix el 
calendari de festes laborals per a l’any 2017.  
 
És per això que aquest alcalde-president proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
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Acords 
 
Primer.- Proposar a la Delegació Territorial del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, el dia 17/01/2017 i 10/11/2017, com a festes locals retribuïdes i no recuperables. 
Segon.- Trametre aquest acord al Serveis Territorials a la Catalunya central dels del Departa-
ment d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació aquesta es va aprovar per unanimitat dels assistents. 
 
6.- Proposta d’acord aprovant inicialment  l’expedient de modificació de crèdit número 3/2016, 
del pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a nous i/o 
majors ingressos efectivament recaptats. 

 

 Davant l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent per a 
les que no existeix crèdit en el vigent pressupost de la Corporació, i donat que es disposa de 
nous i/o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del 
pressupost corrent, quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos vénen efectuant-se 
amb normalitat, segons queda justificat en la memòria que acompanya a la present resolució. 

 
Atès l’informe de Secretaria de data 13/07/2016 sobre la legislació aplicable i el proce-

diment a seguir, i atesa la memòria de l’Alcaldia, l’Informe d’Intervenció de data 18/07/2016,  i 
de conformitat amb l’establert 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 3/2016, del 

pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a nous i/o majors 
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent, d’acord amb 
el següent resum per capítols: 

 
Pressupost de despeses 

 
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ CONSIGNACIÓ DEFINI-
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 INICIAL 
 

TIVA 
 

1 Despeses de personal 61.158,72€   73.873,78€ 
2 Despeses corrents en béns i 

serveis 
85.264,19€ 103.699,27€ 

4 Transferències corrents 2.400,00€    3.576,46€ 

6 Inversions reals 15.241,28€   24.457,28€ 

 
 

Pressupost d’ingressos 
 
CAPÍTOL DESCRIPCIÓ 

 
CONSIGNACIÓ INI-
CIAL 
 

CONSIGNACIÓ DEFINI-
TIVA 
 

4 Transferències 
corrents 

74818,03 116.360,63€ 

 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 

Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si du-
rant el citat termini no s’hagués presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un 
termini d’un mes per a resoldre-les. 
 
Sotmesa la proposta a votació aquesta es va aprovar per unanimitat dels assistents. 
 
6.- Assumptes sobrevinguts: 

No hi ha assumptes sobrevinguts. 

7.- Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes 

 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta. 

La secretària        Vist i plau 
         L’alcalde 
 


