ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE de 12 de juliol de 2007

Identificació de la sessió
Núm.: 10
Caràcter: extraordinària.
Data: 12 de juliol de 2007
Horari: 22,05
Lloc: SALA DE PLENS .
Assistents
Alcalde,
Josep Mas Falgueras.
Regidors,
Antoni Comas Danés
Jaume Serra Farrés
Alexandre Montañà Rifà
Mº. Assumpta Rodrigo Carbó
Elisa Crehuet Wemmberg
Josep Vilaregut Matavacas
Josep Castells Casellas
Josep Castells Famada
Ventura Bagaria Canal
Ramon Codina Vinyets
Secretari,
Jordi Berenguer Valladolid

Ordre del dia:
Oberta la sessió per l’Alcalde, un cop comprovada pel secretari l’existència del
quòrum que cal perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes
compresos en l’ordre del dia.
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A.P. 32.- APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES.

Atès que una vegada constituïda la Corporació s’ha de procedir, segons la
legislació vigent a establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple;
D’acord amb el que disposen el règim de sessions contemplades en els articles 97 i
98 de l decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 38 del Reial Decret 2658/86, de
28 de novembre, reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals en concordança amb l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local en la nova redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril;

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, es celebrin
el darrer dijous, no festiu, de cada trimestre natural, a les vint-i-una trenta minuts, a
la sala de Plens de l’Ajuntament.
SEGON.- Disposar que, en el cas que s’escaigui en dia festiu, la celebració
s’avanci al dijous hàbil immediatament anterior.
A petició de Cabrerés i Progrés es llegeix un escrit sobre la concepció de Ple que
s’integra documentalment en aquesta acta i figura com annex número 1 de la
mateixa.
A continuació pren la paraula la regidora Elisa Creuet i manifesta que per
aconseguir copsar el concepte de Ple que reflecteix l’escrit ha d’existir en primer
lloc voluntat política i, en segon lloc participació.
El regidor Josep Vilaregut expressa l’opinió de que s’hauria de distingir en les
votacions aquells punts purament tècnics i els polítics.
L’alcalde pren la paraula manifestant que el principi del sistema rotatiu és positiu
però, que cal matisar-lo i fer una proposta d’acord plenari en pròxim Ple.
Es procedeix a la votació d’aquest punt i s’aprova per 8 vots a favor ( 5 de CIU, 2
d’ERC i 1 d’IC) i 3 en contra ( Cabrerés i Progrés).

A.P. 33.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN
MATÈRIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE, DELEGACIONS A
REGIDORS I DESIGNACIÓ DE TRESORER MUNICIPAL.
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De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reial Decret 2658/86, de 28 de
novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals i disposicions concordants es posa en coneixement del Ple les Resolucions
de l’Alcaldia núms. 161, de designació de regidor tresorer; 162 de nomenament de
tinents d’alcalde i, 164 de delegacions a regidories de les quals passem a
continuació lectura.

Es proposa que la Corporació en resti assabentada.
El regidor Josep Vilaregut, pregunta qui era abans el regidor tresorer.
L’Alcalde li respon que era el regidor Jaume Serra i, que aquesta decisió és política
El regidor Josep Vilaregut, manifesta la seva preocupació perquè no existeix
dedicació horària específica per a realitzar aquesta tasca i, es tracta d’una qüestió
de responsabilitat.
L’Alcalde, contesta que ho farà d’una manera parcial i dins de l’horari que ell
responsablement organitzi en la seva agenda.

A.P. 34.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A
INSTITUCIONS, ÒRGANS COL·LEGIATS I DE REPRESENTACIÓ.
Atès que s’ha de procedir al nomenament dels representants d’aquesta Corporació
en institucions de què forma part i a la designació dels membres d’òrgans
col·legiats, en particular, la Comissió de Comptes.
Visat el que disposen els articles 58 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 38 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Nomenar als membres de la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES que
a continuació es detalla determinant que el règim de funcionament en l’adopció
d’acords és el de vot ponderat segons la representativitat municipal obtinguda per
cadascuna de les formacions politiques que representen.
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-Josep Mas Falgueras, President.
- Àlex Muntanyà Rifà, per Convergència i Unió.
-Josep Castells Famada, per Independents per Collsacabra-Esquerra
Republica de catalunya-Acord Municipal.
-Ramon Codina Vinyets, per Independents per Cantonigròs.
-Elisa Crehuet Wemmberg. Cabreré i Progrés.
SEGON.- Nomenar representants d’aquesta Corporació en els òrgans col·legiats
dels quals en forma part als següents:
-Agrupació de defensa Forestal El Cabrerés, Jaume Serra Farré.
-Consell escolar CEIP El Cabrerés, Ventura Bagaria Canal.
-Consorci de Turisme Vall de Sau Collsacabra,Àlex Muntanyà Rifà.
-Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, Josep Castells Famada.
-Consell Comarcal d’Osona-servei de subministrament d’aigua potable als
municipis d’Osona Sud, Antoni Comas Danés.
-Consorci Localret, Alex Muntanyà Rifà.
-Fundació Festival Internacional de Música de Cantonigròs, Josep Mas Falgueras i
Ramon Codina Vinyets.
-Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Mº. Assumpta Rodrigo Carbó.
- Consorci Alba-Ter, Jaume Serra Farré.
- Projecte Icaria, Ma. Assumpta Rodrigo Carbó.
- Serveis Socials del Consell Comarcal, Ma. Assumpta Rodrigo Carbó.
Fundació Garrotxa Lider, Àlex Muntanyà Rifà.
TERCER.- Comunicar per conducte de l’Alcaldia, a cadascuna de les institucions
ressenyades, les representacions municipals que s’hi indica.

Es procedeix a la votació directament i, s’aprova per unanimitat del onze regidors
assistents.

A.P.
35.FIXACIÓ
D’INDEMNITZACIONS
ALS
REGIDORS
DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES ENCOMANADES

PEL

Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals i tenint en
compte els nomenaments i delegacions conferides als regidors per les Resolucions
de l’Alcaldia núms. 161, de designació de regidor tresorer; 162 de nomenament de
tinents d’alcalde i, 164 de delegacions a regidories abans esmentades.

Vist el que disposen els articles 75 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, 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, l’article 13
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del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
tenen dret a percebre retribucions
per l’exercici del seu càrrec quan el
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim de dedicació parcial,
així com a percebre indemnitzacions per les despeses originades en l’exercici del
seu càrrec i assistències en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la
Corporació, per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels
quals formen part.
Vist així mateix l’interpretació doctrinal i jurisprudencial d’aquestes previsions
legislatives i, en particular, de les indemnitzacions.
Vist l’informe emès per l’Intervenció municipal.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que legalment té
conferides, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Establir que els membres de la corporació percebran mensualment per
assistència a sessions d’òrgans col·legiats, a les reunions de despatx ordinari, de
comissions tècniques o de grups de treball de les regidories dels àmbits de què
són responsables, les indemnitzacions que en cada cas es detallen:
1.- Alcalde-President: 32.000 euros bruts anuals, amb DEDICACIÓ EXCLUSIVA. (
segons escalat de retribucions aprovat pel Consell Nacional de l’ACM tram de
retribucions núm. E).
Regidors: plens, reunions equip de govern i comissió de comptes: 50 euros per
cada assistència.
SEGON.- Publicar integrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement.
TERCER.- Notificar aquests acords als membres de la Corporació.
S’inicia el debat i pren la paraula el regidor Josep Castells Famada, manifesta que
per a un poble com aquest assignar un sou a l‘Alcalde és arriscat perquè entén que
són molts diners.
El regidor Ramon Codina expressa verbalment la seva satisfacció perquè l’Alcalde
tingui un sou i es dediqui professionalment a la seva tasca.
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El regidor Josep Vilaregut, manifesta que li sembla molt bé i, que el salari és fins i
tot modest. Li sembla exagerada la posició del regidor Josep castells Famada. En
relació al terme “indemnitzacions” manifesta el seu desacord i proposa que tota
assistència hauria d’estar sotmesa a l’IRPF.
L’Alcalde no està d’acord amb aquest darrera manifestació i enten que els regidors
treballen per l’Ajuntament en les seves hores lliures i, que per això s’ha de tractar
com indemnitzacions.
El regidor Josep Vilaregut, manifesta que és millor que els regidors tinguin
retribucions perquè com no estem parlant d’una ONG, és més factible exigir
responsabilitats a qui cobra un sou que el que ho fa a més a més en les seves
hores lliures.
La regidora Elisa Crehuet, manifesta que els regidors per poder prestar un servei al
municipi han d’estar disponibles une hores i dies a la setmana fixes.
Intervé el regidor Antoni Comas, expressant el seu desacord perquè a la seva
feina no es pot establir un horari fixa d’atenció al públic. Explica l’exemple de que
quan la brigada el necessita el truca al mòbil i actua en conseqüència.
El regidor Ramon Codina, comenta de que ell mai a cobrat un sou per la seva tasca
i que està disponible sempre.
El regidor Josep Vilaregut, manifesta que aquests plantejaments no faciliten la
participació democràtica perquè per aquestes raons un obre que treballi 8 hores
diàries no podria ser regidor.
El regidor Josep Castells Famada, entén que tota aquesta dialèctica només dur a
més despesa.
El regidor Josep Vilaregut, conclou “ els pobres no poden ser democràtics”.
La regidora Elisa Crehuet, abona els arguments de Josep Vilaregut, el qual afegeix
que s’ha d’insistir en la línia de la disponibilitat – responsabilitat – remuneració.
El regidor Josep Castells Famada, manifesta que tot això com a discurs està molt
bé pero, que la realitat és que ningú pot deixar la seva feina per dedicar-se a la
política i que l’Ajuntament tampoc pot pagar sous a tots els regidors perquè aquest
es puguin plantejar canviar de feina.
L’Alcalde tanca el debat contestant a la pregunta que li fa el regidor Josep Castells
Famada, de que el sou de l’Alcalde es podria justificar aconseguint més
subvencions per al poble, responent-li que no es tracta només d’això sinó que la
tasca diària d’un Alcalde és més complexa.
A petició de Cabrerés i Progrés es demana que s’integri a l’acta un escrit sobre la
retribució de l’Alcalde, l’ús del terme “indemnitzacions”, i la dedicació dels regidors.
Aquest document s’integra documentalment en aquesta acta i figura com annex
número 2 de la mateixa.
Es procedeix a la votació d’aquest punt i s’aprova per 9 vots a favor ( 5 de CIU, 3
de Cabrerés i Progrés i 1 d’IC) i 2 abstencions ( ERC). Cap vot en contra.
A les 23 hores i dos minuts L’Alcalde aixeca la sessió.
El Secretari,
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