ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 09/2013
NÚM.: 09/2013
DATA SESSIÓ: 31 D’OCTUBRE DE 2013
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 042 a 045.
HORA: 19.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Sebastià Riera Cusí
Sr. Josep Castells Casellas
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez
Sr. Pep Mas Falgueras
Sr. Antoni Comas Danés
Sr. Joan Matavera Rifà
Sr. Alexandre Montanyà Rifà
Sr. Joan Callejón Creus
Sra. Alba Molas Rifà
Sr. Ventura Bagaria i Canal
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó

SECRETARI-INTERVENTOR:
Sr. Lluís Xandri i Molas

L’Alcalde dona la benvinguda als assistents i, posteriorment, dóna peu a l’obertura de la
sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia.
1.- A.P. 042/2013.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2014 EN AQUEST MUNICIPI.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
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dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a
l’exercici 2014 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança fiscal núm. 3
Ordenança fiscal núm. 4

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
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Ordenança fiscal núm. 6
Ordenança fiscal núm. 7

Ordenança fiscal núm. 9
Ordenança fiscal núm. 10

Ordenança fiscal núm. 12
Ordenança fiscal núm. 13

Ordenança fiscal núm. 14
Ordenança fiscal núm. 15

Reguladora de la Taxa per a l’expedició de documents
administratius
Reguladora de Taxa per aprofitaments especials del domini
públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general
Reguladora de la Taxa per a determinats supòsits d’utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic
Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsables, així com pels
controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i
les revisions periòdiques

Tercer.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les
mateixes que a continuació es relacionen:
Ordenança fiscal núm. 23

Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Quart.- Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es
relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 22

Reguladora de la Taxa per a la utilització privativa de les
instal·lacions esportives municipals

Cinquè.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2013:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança fiscal núm. 3
Ordenança fiscal núm. 4
Ordenança fiscal núm. 6

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Reguladora de la Taxa per a l’expedició de documents
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Ordenança fiscal núm. 7

Ordenança fiscal núm. 10

Ordenança fiscal núm. 12
Ordenança fiscal núm. 13

Ordenança fiscal núm. 14
Ordenança fiscal núm. 15

Ordenança fiscal núm. 23

administratius
Reguladora de Taxa per aprofitaments especials del domini
públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general
Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsables, així com pels
controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i
les revisions periòdiques
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Sisè.- Derogar expressament l’Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa pel
subministrament d’aigua.
Setè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà pública
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança fiscal núm. 3
Ordenança fiscal núm. 4
Ordenança fiscal núm. 6
Ordenança fiscal núm. 7

Ordenança fiscal núm. 10

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Reguladora de la Taxa per a l’expedició de documents
administratius
Reguladora de Taxa per aprofitaments especials del domini
públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general
Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de
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Ordenança fiscal núm. 12
Ordenança fiscal núm. 13

Ordenança fiscal núm. 14
Ordenança fiscal núm. 15

Ordenança fiscal núm. 23

venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local.
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsables, així com pels
controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i
les revisions periòdiques
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Vuitè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, intervé el Sr. Castells, fent esment al fet
que les darreres Ordenances Fiscals aprovades en aquest municipi ho foren el 2011 (per a
l’exercici 2012), amb una majoria que les recolzava i que en garantia la seva aprovació. El
2013, en canvi, es va presentar una proposta sense consensuar que no va prosperar. En
relació a la proposta que es formula, vol fer algunes consideracions, tot indicant que no
presenten grans novetats. En el cas de l’IVTM es retrocedeix a el que hi havia aprovat el
2011, quan per al 2012 s’havia introduït una certa progressivitat. Ara, en canvi, s’elimina
aquesta progressivitat i es torna a nivells de 2011.
El Sr. Alcalde li indica que tot i que el grup d’AUD no hi estava massa d’acord van decidir
recolzar la proposta de CiP.
El Sr. Castells pregunta sobre algunes ordenances que considera desfasades i pregunta
què passa en el cas que no es modifiquin, si queden igual.
El Secretari li respon que si no es modifiquen, el redactat vigent continua essent l’anterior,
llevat que es deroguessin expressament.
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Pregunta el Sr. Castells sobre una quantitat de 1.100 euros pel que fa a les escombraries
comercials, que anteriorment eren 1.110. El Secretari li comenta que, tal i com consta en la
memòria, ni hi ha modificació en aquest epígraf, pel que procedeix a la rectificació.
Sobre la Llar d’infants, fa notar que no es modifica, malgrat el dèficit existent. També fa
notar una modificació quant a l’IIVTNU, quan en la memòria no hi és. El Secretari indica
que no es vol modificar, sinó mantenir els mateixos tipus i coeficients que ja hi havia.
El Sr. Alcalde indica que consta que potser no serà la Generalitat qui pagarà la subvenció,
sinó que serà la Diputació de Barcelona qui avançarà els diners, tant per aquest curs com
pel vinent. Pel que fa als canvis impulsats des de l’anterior equip de govern en relació a les
treballadores de la llar d’infants, diu que en volen fer una valoració, i que miraran de trobar
una sortida més equilibrada.
El Sr. Mas fa notar un error en la memòria, pel que fa al nom de l’Alcalde, ja que mentre en
la signatura hi ha el de l’actual alcalde, en l’encapçalament encara hi figura el Sr. Riera.
Aquest fer es modifica, ja que es deu a un error material.
Igualment el Sr. Mas, en relació a la baixada en la taxa d’escombreries, pregunta si la
despesa és al mateixa o si, per contra s’ha abaixat, si la concessionària del servei ha fet
alguna bonificació o rebaixa.
El Sr. Alcalde li respon que les despeses són les mateixes, però que el reciclatge és millor.
I l’empresa concessionària no ha fet cap bonificació ni rebaixa.
El Sr. Mas pregunta si els equipament esportius estan en condicions per ser “llogats” a
tercers, vista l’ordenança que es proposa.
El Sr. Alcalde li diu que si bé l’any passat dubtaven d’aquest extrem (AUD) ara tenen clar
que sí.
El Sr. Secretari indica que tal i com ja va dir en un ple anterior, el pavelló no està sotmès a
llicència municipal, i que en tot cas, per a activitats recreatives, en casos excepcionals per
a actes puntuals si que s’hauria d’obtenir autorització o simplement comunicar-ho a
departament d’interior. Es va sol·licitar el corresponent informe a bombers, que informaren
favorablement i que el Pla d’Autoprotecció està fet, però s’estan canviant els noms de les
persones pels canvis que hi ha hagut en el govern. Pel que fa a les assegurances,
aquestes estan al dia i cobreixen la responsabilitat municipal. Es pregunta sobre
l’aforament, i es diu que segons el projecte tècnic és de 1124 persones.
El Sr. Mas indica la conveniència de disposar d’un reglament per a la utilització d’aquests
equipaments.
El Secretari li respon que seria desitjable, igual que per a altres equipaments, però que en
qualsevol cas les ordenances fiscals no regulen res d’això, ja que no són el lloc adequat.
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant
aprovada per quatre (4) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón i Bagaria; i Sra. Molas), tres
(3) vots en contra (Srs. Castells, Pàmies, i Riera) i tres (3) abstencions (Srs. Mas, Comas i
Matavera).
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2.- A.P. 043/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE
SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL.
D’acord amb el que disposa l’article 98 del Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació amb l’article 46 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en els municipis de menys de
5.000 habitants, el Ple celebrarà sessió ordinària, com a mínim, cada tres mesos, i sessió
extraordinària quan el President ho decideix o quan ho demana la quarta part, al menys, del
nombre legal de membres de la corporació, amb les especificitats que determinen els articles
esmentats.
Vist que Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 28 de juny de 2011, va acordar
fixar una periodicitat bimensual pel que fa a les sessions del Ple, a celebrar-se qualsevol
dimarts no festiu de la primera quinzena de cada més, a les 20.00 hores, a la Sala de Plens
de la Casa Consistorial, prèvia convocatòria de l’Alcalde-President de la corporació.
Atesos els canvis produïts en la configuració del govern municipal d’ençà el dia 10 d’octubre
de 2013.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Fixar, com a règim de sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de
Corcó, una periodicitat de caràcter trimestral, a celebrar-se el darrer dilluns hàbil del primer
mes de cada trimestre (mesos de gener, abril, juliol i octubre) a les 20.00 hores, al Saló de
Plens de la Casa Consistorial, prèvia convocatòria de l’Alcalde-President.
Segon.- Donar al present acord els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Obert el torn de paraules, l’Alcaldia explica que es proposa allargar el règim de sessions
ordinàries dels 2 mesos actuals als 3 mesos proposats.. Justifica la proposta indicant que
es vol poder convocar el Consell Ciutadà un mes abans de cada Ple ordinari. Igualment,
abans de cada Ple ordinari, dues setmanes abans, es vol mantenir una reunió amb els
diferents grups, tenint sobre la taula el que hagi dit el Consell Ciutadà. L’objectiu és que hi
hagi més participació del Consell Ciutadà i dels Grups municipals.
El Sr. Mas diu que per a ells, la periodicitat de dos mesos és bona i que el dimarts és el dia
que els va més bé.
El Sr. Riera indica que ells no hi poden estar d’acord, ja que històricament havien
reivindicat que la periodicitat no fos trimestral, sinó inferior. Els Plens ordinaris són aquelles
en que la participació política i el control de l’acció de govern és possible, i que allargar-ne
la periodicitat representaria una limitació a la qual no estan disposats.
Sense que hi hagi més intervencions, l’alcaldia sotmet la proposta a consideració del
Plenari, resultant REBUTJADA, en haver-hi quatre (4) vots a favor (Srs. Montanyà,
Callejón i Bagaria; i Sra. Molas) i sis (6) en contra (Srs. Mas, Comas, Matavera, Castells,
Pàmies i Riera).
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Finalitazada la votació el Secretari incideix en un aspecte, que no és altre que la data que
fou aprovada en el seu moment és indeterminada, un dimarts de la primera quinzena, no
essent aquest fet conforme al que preveu la llei.
Es produeix en aquest punt una discussió sobre possibles interessos individuals en el
moment de determinar el dia de la setmana proposat per a la celebració dels Plens, entre
el Sr. Alcalde i el Sr. Castells.
3.- A.P. 036/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DESIGNACIÓ I NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ORGANISMES DELS QUALS FORMA
PART I EN ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA MATEIXA.
Atès que el passat dia 10 d’octubre es va produir un relleu en l’alcaldia d’aquest
Ajuntament el qual ha comportat una remodelació de l’equip de govern i de les
responsabilitats del diferents regidors del consistori.
Atès que com a conseqüència d’aquest fet, cal procedir a modificar, per adaptar a les
noves circumstàncies, els nomenaments realitzats pel Ple de la corporació dels
representants de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó en organismes dels quals aquest
forma part, així com les designacions en òrgans municipals com a representants del grup
polític al qual estan adscrits.
Per aquests motius, i d’acord amb les facultats que li corresponen, es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar com a membres de la Comissió Especial de Comptes d’aquest
Ajuntament, en representació dels diferents grups polítics del consistori, les persones
següents:

-

Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà, del grup municipal Units per Decidir, que en serà
el President.
Sr. Joan Callejón Creus, en qualitat de suplent.

-

Sr. Pep Mas Falgueras, del grup municipal de Convergència i Unió.
Sr. Antoni Comas Danés, en qualitat de suplent.

-

Sr. Sebastià Riera Cusí, del grup municipal Cabrerès i Progrés – Entesa.
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez, en qualitat de suplent

-

Sr. Ventura Bagaria i Canal, de grup municipal Independents pel Collsacabra –
Esquerra – AM.

-

Segon.- Designar com a membres del Consell Escolar Municipal, en representació dels
grups polítics que s’indiquen, els regidors següents:
-

Grup polític Units per Decidir (AUD: Titular, Sra. Alba Molas i Rifà; suplent, Sr.
Joan Callejón Creus.
Grup polític Convergència i Unió (CiU): Titular, Sr. Joan Matavera Rifà, suplent,
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó.
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-

Grup polític Cabrerès i Progrés –Entesa (CiP): Titular, Sr. Francesc Xavier
Pàmies Giménez; suplent, Josep Castells Casellas.
Grup polític Independents pel Collsacabra – Esquerra – AM (IC-ERC-AM): Sr.
Ventura Bagaria i Canal.

Tercer.- Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament davant del Consorci Alba-Ter,
l’Alcalde-President de la corporació, Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà.
Quart.- Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament davant del Consorci d’Osona de
Serveis Socials, la regidora Sra. Alba Molas i Rifà.
Cinquè.- Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament davant del Consorci Localret,
l’Alcalde-President de la corporació, Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà.
Sisè.- Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament davant l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, l’Alcalde-President de la corporació, Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà.
Sisè.- Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament davant del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament (Comitè d’Agermanament amb San Juan de Limay), la
regidora Sra. Alba Molas i Rifà.
Setè.- Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament davant de la Fundació Privada
Festival Internacional de Música de Cantonigròs, la regidora Sra. Alba Molas i Rifà.
Vuitè.- Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament davant de l’Agrupació de
Defensa Forestal El Cabrerès, el regidor Sr. Joan Callejón i Creus.
Novè.- Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament davant la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Alcalde-President de la corporació, Il·lm. Sr. Àlex Montanyà
i Rifà.
Desè.- Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament davant l’Associació de Municipis
per la Independència, l’Alcalde-President de la corporació, Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà.
Onzè.- Fer pública la present resolució mitjançant la inserció dels corresponents edictes al
taulell d'anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i
notificar-ho als organismes afectats.
Obert el torn d’intervencions per part de la Presidència, el Sr. Mas denota un “error” pel
que fa als representants de CiU, la inversió entre titular i suplent. S’esmena l’acord, que
queda tal i com s’ha transcrit en aquesta acta.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per
unanimitat dels deu (10) membres del Ple presents en la sessió.
4.- A.P. 045/2013.- DETERMINACIÓ DE DEDICACIONS I RETRIBUCIONS DELS
CÀRRECS ELECTES LOCALS.
Vist que correspon al Ple de la Corporació la fixació de les retribucions i assignacions que
correspon percebre als càrrecs electes pel desenvolupament de llurs tasques.
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Vist el que estableix l’art.75 de la Llei de Bases de Règim Local en relació al règim de les
retribucions corresponents als membres de les corporacions locals amb dedicació parcial.
Vista la necessitat que a aquesta Corporació l’Alcaldia – Presidència exerceixi una àmplia
dedicació per al compliment efectiu de les seves funcions, i que els Tinents d’Alcalde
igualment exerceixin les seves funcions en règim de dedicació parcial, a fi de compatibilitzar el
càrrec amb el desenvolupament de les seves tasques professionals.
Vistes les recomanacions realitzades per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i
per la Federació de Municipis de Catalunya, pel que fa a les retribucions del càrrecs electes
locals, amb les reduccions aprovades per aquestes entitats.
Pels motius exposats, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la dedicació parcial (90 per cent de la jornada tipus) de l’Alcalde-President,
Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà, que serà retribuïda per la quantitat total de 23.851,20 euros
bruts anuals.
Segon.- Aprovar la dedicació parcial (22 per cent de la jornada tipus) dels Tinents d’Alcalde,
fins a un màxim de tres, que serà retribuïda per la quantitat de 7.200 euros bruts a l’any.
Tercer.- Establir a favor de la resta de regidors una assignació per assistència a òrgans
col·legiats del consistori a raó de 25 euros bruts per sessió.
Quart.- Publicar íntegrament el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
als efectes del seu general coneixement.
Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, el Sr. Riera pregunta sobre el fet que es
deixi oberta la possibilitat de nomenar 3 tinents d’alcalde, i que tenint en compte les
votacions del ple d’avui, pregunta sobre quan s’incorporarà ERC al govern municipal.
Continua fent repàs de les retribucions que s’havien acordat a l’inici de legislatura, i sobre
el consens que sobre aquestes hi havia hagut, en aquell moment, entre els dos socis de
govenr.
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Riera sobre quina era la seva dedicació.
El Sr. Riera li respon que la dedicació que es va fixar era irrellevant, atès que s’hi dedicava
el que calia. El que importava és que les retribucions no fossin excessivament elevades
per a la hisenda municipal, i defensa el manteniment de la situació anterior.
El Sr. Mas diu que el seu grup entén que l’Alcalde ha de tenir dedicació exclusiva.
El Sr. Alcalde diu que en proporció a la dedicació, el Sr. Riera encara cobraria
proporcionalment més del que es proposa. I en resposta al Sr. Mas diu que la dedicació és
la que és.
El Sr. Mas diu que no ho tenen clar.
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Sense que hi hagi més intervencions, l’alcaldia sotmet la proposta a consideració del
Plenari, resultant REBUTJADA, en haver-hi quatre (4) vots a favor (Srs. Montanyà,
Callejón i Bagaria; i Sra. Molas) i sis (6) en contra (Srs. Mas, Comas, Matavera, Castells,
Pàmies i Riera).
5.- DONAR COMPTE AL PLE DEL NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE,
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE
L’ALCALDIA A REGIDORS.
Es dóna compte de les següents Resolucions de l’Alcaldia, totes elles dictades en data 14
d’octubre de 2013.
-

138/2013. Nomenament de Tinents d’Alcalde
139/2013. Nomenament de membres de la Junta de Govern Local
140/2013. Nomenament de Regidora Tresorera.
141/2013. Nomenament de Regidors delegats.

El Ple es dóna per assabentat.
Constatat que no hi ha més intervencions ni assumptes per tractar, i essent les 20.05
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

El secretari

Vist i plau
L’alcalde

Lluís Xandri i Molas

Àlex Montanyà i Rifà
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