ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 06/2011

NÚM.: 06/11
DATA SESSIÓ: 28 DE JUNY DE 2011
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 027 a A.P.036
HORA: 19:30 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Pep Mas Falgueras
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sr. Alexandre Montanyà Rifà
Sr. Antoni Comas Danés
Sra. Rosa Mª Prat Cana
Sr. Sebastià Riera Cusí
Sr. Santi Rosquellas Garolera
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez
Sr. Josep Castells Casellas
Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó
NO HI ASSISTEIXEN:
Sr. Jaume Serra Farrés
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Jaume Serra Farrés, per motius laborals.
SECRETARI ACCIDENTAL (Resoluc. 111/11):
Sr. Alex Tarroja Piera

L’Alcalde obre la sessió, i realitza un discurs previ en el que anuncia que es realitza
la primera sessió plenària després de la constitució del nou Ajuntament,
corresponent al novè mandat des de la instauració dels Ajuntaments democràtics.
Adverteix, que com és pot veure, l’horari no és el seguit tradicionalment i en aquest
sentit, es tracta d’una novetat pel que fa al funcionament de la Corporació en
aquest nou mandat que s’inicia, responent a la voluntat de no acabar tant tard les
sessions plenàries i promoure una major participació, si bé no han tingut ocasió de
paralar-ho amb els grups de l’oposició. Afirma que en qualsevol dels casos ja es
veurà com funciona aquest nou sistema i que si hi ha problemes se’n podrà parlar.
L’Alcalde continua el seu discurs exposant que com es pot observar en les
propostes d’Acords Plenaris, també existeix la intenció de celebrar plens ordinaris
més sovint cada dos mesos, i posa de manifest la previsió de celebració de plens
ordinaris per als propers mesos.
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Intervé el regidor del grup de CiU, Sr. Pep Mas Falgueras, deixant constància del
fet que en principi a ells no els va malament el nou horari i que en conseqüència no
els planteja cap inconvenient. Continua afirmant que també troben correcte la
celebració de plens ordinaris cada dos mesos.
Una vegada finalitzades les intervencions abans relacionades, l’Alcalde
prossegueix amb la sessió donant pas per tal que el secretari llegeixi els diferents
punts de l’ordre del dia.
“A.P.027.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE
L’AJUNTAMENT”

Sotmesa a votació l’acta objecte d’aprovació, resulta aprovada per unanimitat dels
presents.

“A.P.028.- INFORMAR AL PLE DE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I
DELS SEUS PORTAVEUS”

UNITS PER DECIDIR

CABRERÈS i PROGRÈS - ENTESA
Sr. Sebastià Riera Cusí
Sr. Josep Castells Casellas
Sr. Frncesc Xavier Pàmies Giménez

Sr. Àlex Montanyà Rifà
Sr. Santi Rosquellas Garolera
Sra. Rosa Mª Prat Canal

PORTAVEU: Sr. Josep Castells Casellas

PORTAVEU: Sr. Àlex Montanyà Rifà

CONVERGÈNCIA i UNIÓ

IC – ESQUERRA - AM

Sr. Pep Mas Falgueras
Sr. Antoni Comas Danés
Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó
Sr. Jaume Serra Farrés

Sr. Ventura Bagaria i Canal

PORTAVEU: Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó

PORTAVEU: Sr. Ventura Bagaria i Canal

Es dona compte al Ple de la Corporació, de la composició dels Grups Polítics i dels
seus portaveus.
“A.P.029.- INFORMAR
REGIDORIES”

AL

PLE

DEL

REPARTIMENT

I

DESIGNA

DE

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, estarà format pels regidors que
seguidament es relacionen, amb el corresponent repartiment de regidories, les tasques
d’impuls de les matèries relacionades amb cada àmbit, seran assumides pels citats regidors:
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•

Sr. Sebastià Riera Cusí: Alcalde, Regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient.

•

Sr. Àlex Montanyà Rifà: Primer Tinent d’Alcalde, Regidoria d’Obres i Serveis, Turisme,
Indústria i Comerç i d’Agricultura i Ramaderia

•

Sr. Santi Rosquellas Garolera: Segon Tinent d’Alcalde, Regidoria d’Economia
Hisenda i Esports

•

Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez: Regidoria d’Educació, Cultura i Joventut.

•

Sra. Rosa Mª Prat Canal: Regidoria de Benestar Social, Sanitat i Gent Gran.

•

Sr. Josep Castells Casellas: Regidoria de Participació Ciutadana i Comunicació

En relació a aquesta qüestió, sol·licita la paraula la portaveu del Grup de CiU, que li
és conferida per l’Alcalde. La Sra. Rodrigo, manifesta que troben a faltar quina
regidoria assumirà la tasques de Governació i direcció del personal.
Intervé l’Alcalde, i afirma que en qualsevol dels casos es pot tractar d’un error
degut al fet que es tracta d’un nou equip de govern podent-se deure a un oblit. El
Secretari aclareix que d’acord amb la normativa de règim local aplicable les
funcions de direcció del personal i relacionades, corresponen a l’Alcalde, però no
existeix problema en fer-ho constar de forma específica. Els regidors de l’Equip de
Govern, decideixen deixar constància de forma específica, del fet que l’Alcaldia,
assumeix també, les funcions de:
•

Governació i direcció de personal.

Continua l’esmentada regidora, deixant constància del fet que tampoc consta una
regidoria d’entitats i sol·licitant que s’informi de com es portaran a terme aquestes
funcions.
Intervé el regidor de l’Equip de Govern, Sr. Pàmies, exposant que creuen que és
més operatiu que les entitats tinguin relació, amb el respectiu regidor, de la matèria
de que es tracti en cada cas. L’Alcalde, completa la intervenció anterior aclarint que
es tracta d’evitar duplicitat de funcions, si una problemàtica concreta d’una entitat,
pot ser resolta pel regidor responsable de la matèria de que es tracti en cada cas,
en comptes de que sigui resolta per un regidor d’entitats.
Finalment la regidora també deixa constància del fet que troben a faltar una
regidoria de nuclis.
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Respon l’Alcalde, en el mateix sentit que les intervencions anteriors, aclarint que
consideren més operatiu que les problemàtiques que puguin sorgir en relació a
cada qüestió concreta siguin afrontades pel regidor responsable de la matèria de
que es tracti en cada cas, i que en cap dels supòsits això vol dir que no es tinguin
en compte els nuclis.
Replica el regidor Sr. Mas, deixant constància del fet que des del seu Grup,
consideren important un regidoria per cada nucli, perquè les problemàtiques aniran
sorgint i s’hauran d’afrontar. Així mateix, considera que per exemple hi ha un
regidor que és del nucli de Sant Martí, i podria assumir aquestes funcions...
L’Alcalde, torna a intervenir i respon que en qualsevol dels casos, va ser l’esmentat
regidor qui lliurement va decidir no formar part de l’Equip de Govern.
Intervé finalment la Sra. Prat, respecte al nucli de Cantonigròs, en el mateix sentit
que la resta d’intervencions dels membres de l’Equip de Govern.
Conclou el debat, l’Alcalde, exposant que aquesta posició serà explicada als nuclis,
i que com ha especificat abans el fet que no existeixi una regidoria específica no
vol dir que els problemes dels nuclis agregats no siguin tinguts en compte. Recorda
que l’altra dia el van convidar en un acte a Sant Martí i ja va avançar aquesta
posició. Afirma que s’explicarà detalladament i que des dels nuclis podran tenir tota
la confiança en l’Equip de Govern.

“A.P.-030 ESTABLIMENT
PLENÀRIES”

DE

LA

PERIODICITAT

DE

LES

SESSIONS

D’acord amb el que disposa l’article 98, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació a l’article 46 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el ple celebrarà sessió ordinària,
com a mínim, cada tres mesos, en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants i sessió
extraordinària quan el president ho decideix o quan ho demana la quarta part, almenys, del nombre
legal de membres de la Corporació, amb les especificitats que determinaen els articles esmentats.
L’article 78 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, disposa que les
sessions ordinàries són aquelles, la periodicitat de les quals, resta predeterminada, havent d’ésser
fixada per Acord del propi Ple, en sessió que ha de celebrar-se en el termini de 30 dies des de la
sessió constitutiva de la Corporació.
D’acord amb els antecedents exposats es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, que hauran de celebrar-se, amb
una periodicitat de cada dos mesos, qualsevol dimarts no festiu de la primera quinzena de cada
mes, a les 20:00 hores del vespre, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, prèvia convocatòria
de l’Alcalde – President de la Corporació.
Si la convocatòria coincidís amb un dimarts festiu, es podrà avançar o endarrerir la convocatòria,
sense que se sobrepassi el límit de 7 dies, podent-se fixar en qualsevol dia dins d’aquest límit.
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[Les sessions plenàries s’hauran de convocar amb dos dies hàbils d’antelació, llevat de les
extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent, en aquest cas la convocatòria amb caràcter
urgent haurà d’ésser ratificada pel Ple d’aquest Ajuntament. La documentació íntegra dels
assumptes inclosos en l’ordre del dia, haurà d’estar a disposició dels regidors, a la Secretaria de la
Corporació, des del mateix dia en que sigui emesa la convocatòria]

Sotmesa a votació, la proposta, es desenvolupa un debat en els mateixos termes
que a l’inici de la sessió, i la proposta d’acord, resulta aprovada per unanimitat dels
presents.
“A.P. 031.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES”
L’article 127 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, disposa que la Comissió Especial
de Comptes és d’existència preceptiva, havent-li de correspondre l’examen, estudi i informe de tots
els comptes pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el Ple de la Corporació
(exàmen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació), podent actuar com a comissió
informativa permanent per a assumptes relatius a la economia i l'hisenda, si s’escau.
El funcionament de les comissions informatives resta regulat als articles 134 a 138 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.
D’acord amb els antecedents exposats, l’Alcaldia proposa, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Constituir la Comissió Especial de Comptes amb la composició que seguidament es
relaciona, d’acord amb l’adscripció de membres formulada per cada grup, a raó d’un membre per
grup que actuaran amb vot ponderat, segons la representació del grup al que pertanyen.:
•

Sr. Sebastià Riera Cusí del Grup Cabrerès i Progrés – Entesa, que en serà el President.
(SUPLENT: Sr. Xavier Pàmies Giménez)

•

Sr. Santi Rosquella Garolera del Grup Units per Decidir
(SUPLENT: Sr. Àlex Montanyà Rifà)

•

Sr. Pep Mas Falgueras del Grup Convergència i Unió
(SUPLENT: Sr. Antoni Comas Danès)

•

Sr. Ventura Bagaria i Canal del Grup IC – Esquerra – AM

SEGON.- Les sessions de la Comissió Especial de Comptes, es portaran a terme en seu d’oficines
municipals en els supòsits que sigui preceptiva la seva actuació previa convocatòria del seu
president.

Sotmesa a votació, l’anterior proposta, resulta aprovada per unanimitat dels
presents.
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“A.P. 032.-DONAR COMPTE AL PLE DEL NOMENAMENT DELS TINENTS
D’ALCALDE i DEL REGIDOR TRESORER”
Es dona compte al Ple de la Corporació, de la Resolució de l’Alcaldia núm. 156/11
de 22/06/11, per la que es designa com a regidor Tresorer de l’Ajuntament de
Santa Maria de Corcó, al Sr. Santi Rosquellas Garolera, i de la Resolució de
l’Alcaldia núm. 157/11 de 22/06/11, per la que es designa al Sr. Àlex Montanyà Rifà
com a Primer Tinent d’Alcalde i al Sr. Santi Rosquellas Garolera com a Segon
Tinent d’Alcalde.

A.P. 033.- REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS
COL·LEGIATS QUE PARTICIPA EL CONSISTORI
L’Alcalde, proposa al Ple, l’aprovació de l’acord pel que es designen, si s’escau els
representants, de la Corporació, en els diferents òrgans col·legiats en que participa,
i/o el regidor que assumirà les tasques de relació i representació en relació a les
següents institucions:
Consell Escolar Municipal de l’Esquirol:
•

Sr. Francesc Xavier Pàmies Jiménez de CiP-E
(SUPLENT: Sr. Josep Castells Casellas)
• Sra. Rosa Mª Prat Canal de AUD
(SUPLENT: Sr. Santi Rosquellas Garolera)
• Sr. Jaume Serra Farrés de CiU
(SUPLENT: Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó)
• Sr. Ventura Bagaria i Canal d’ESQUERRA – IC - AM

CONSORCIS:
Consorci per la promoció turística Vall de Sau Collsacabra:
Sr. Àlex Montanyà Rifà
Consorci Alba Ter
Sr. Sebastià Riera Cusí
Consorci d’Osona de Serveis Socials
Sra. Rosa Mª Prat Canal
Consorci Localret
Sr. Josep Castells Casellas
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ASSOCIACIONS:
Associació Catalana de Municipic ACM
Sr. Josep Castells Casellas

Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de
Catalunya. Gestió del Programa Leader
Sr. Àlex Montanyà Rifà
Fons Català de Desenvolupament (Comité d’Agermenament amb San Juan de
Limay)
Sra. Rosa Mª Prat Canal

Amb caràcter previ a la votació, el regidor de CiU, Sr. Antoni Comas Danés, deixa
constància del fet que serà necessari, designar també un representant per l’ADF.
El Sr. Àlex Montanyà, aclareix, en relació al Consorci per la promoció turística Vall
de Sau Collsacabra, que es tracta d’un consorci format per diferents Ajuntaments, i
que aquest any no pertoca cap representant del municipi.
La Sra. Prat, deixa constància del fet que també serà necessari designar un
representant de l’Ajuntament per a la Fundació del Festival de la Música.
El Secratari especifica en relació al Consrci Vall de Sau, que el nomenament de
regidors per a òrgans col·legiats ho és només per aquells casos en que es
preceptiu, en la resta de casos la designa del regidor es fa, exclusivament a efectes
de deixar constància del regidor que assumirà les tasques de relació amb
l’associació de que es tracti en cada cas.
En qualsevol dels casos, s’emplaça, a tots els regidors a que en el proper Ple es
completi l’acord amb les associacions que manquin i amb les rectificacions que
sigui necessari portar a terme, votant afirmativament tots els presents.
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“A.P. 034.- RECONEIXMENT DE LA DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ I FIXACIÓ DE LES CORRESPONENTS RETRIBUCIONS I
INDEMNITZACIONS”
Antecedents
S’ha tramitat el procediment per a la fixació de retribucions als càrrecs electes per l’exercici del seu
càrrec en règim de dedicació parcial.
La Secretaria - Intervenció d’aquest Ajuntament han presentat el seu informe en data 21 de juny de
2011.
L’informe d’Intervenció declara l’existència de suficient consignació pressupostària per al pagament
de les retribucions determinades
S’ha dut a terme la tramitació legalment establerta
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Determinar que els càrrecs d’Alcalde – President de la Corporació, Primer Tinent
d’Alcalde, Segon Tinent d’Alcalde, i Regidors de l’equip de govern, exerciran les seves funcions en
règim de dedicació parcial per compatibilitzar el càrrec amb el desenvolupament de les seves
tasques professionals amb una presència efectiva mínima a l’Ajuntament de 16 hores setmanals
l’Alcalde, 8 hores setmanals el Primer Tinent d’Alcalde i 4 hores setmanals la resta de regidors de
l’Equip de Govern.
SEGON.- Establir a favor dels membres de la corporació que exerceixin els seus càrrecs en règim
de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran en dotze
pagues, corresponents a dotze mensualitats de l’any, i donar-los d’alta, si s’escau, en el règim
general de la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta corporació el pagament de les quotes
empresarials que correspongui.
•
•
•

El càrrec d’Alcalde - President, percebrà una retribució anual bruta de 12.800.- €.
El càrrec de Primer Tinent d’Alcalde, percebrà una retribució anual bruta de 5.760.- €.
Els regidors de l’Equip de Govern, percebran una retribució anual bruta cada un de
3.360.-€.

Així mateix fixar una indemnització anual, als membres de l’Equip de Govern, per raó de les
despeses indemnitzables per a l’exercici de les respectives funcions, d’acord amb els següents
criteris:
•
•
•

Alcaldia: 3.200.-€
Primer Tinent d’Alcalde: 1.440.-€
Resta de Regidors de l’Equip de Govern: 840.-€

TERCER.- Establir a favor de la resta de regidors, una assignació per assistència, a Plens,
Comissions o qualsevol altra òrgan col·legiat del Consistori, a raó de 25.-€, per sessió.
QUART.- Que es publiqui el present acord de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, als
efectes dels seu coneixement general, donada la seva transcendència.
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Inicia el debat previ a la votació, la portaveu del Grup CiU, Sra. Rodrigo, qui
anuncia el vot en contra de la proposta d’acord del seu Grup, per considerar que la
dedicació de l’Alcalde ha d’ésser exclusiva, i deixant constància del fet que en cap
cas es qüestiona la retribució dels regidors, sinó l’extrem abans exposat, si bé al
cap d’un any, ja es veurà si realment s’assoleix l’estalvi pretès, amb la nova fórmula
de retribucions. En qualsevol dels casos es remarca que d’acord amb l’experiència
de govern, del seu grup, la dedicació de l’Alcalde ha d’ésser exclusiva a títol
d’exemple exposa que només tenint en compte que hagi d’anar un parell de
vegades a Barcelona en una setmana, ja s’haurà exhaurit el temps de dedicació.
Respon L’Alcalde que en primer terme l’objecte de la nova fórmula, respon a la
voluntat de reduir les despeses de retribucions per càrrecs electes, respecte a les
de mandats anteriors, i a l’estructura de sou per tal que sigui sotmès a la
corresponent tributació que li pertoqui.
Recorda que el sou de l’Alcalde era de 32.000 euros i que això comportava un cost
de despeses a la SS de 9.000 euros (núms. aproximats), i que la resta de regidors
percebien una retribució en concepte d’indemnització que assistia a la suma de
18.200€.
Així mateix exposa que creu poder afrontar les tasques que li són pròpies com a
Alcalde, de forma conjunta amb la respectiva tasca professional, i que en un futur
pot ser serà necessari reduir les seves tasques professionals i augmentar les
corresponents a l’Alcaldia. Afirma que en qualsevol dels casos això ja es veurà i
podrà ser modificat segons les necessitats, amb les modificacions que pertoquin
respecte el règim de la SS.
La Sra. Rodrigo, replica novament, que en cap cas es tracta d’un tema relacionat
amb el sou, sinó amb la dedicació.
L’Alcalde continua la seva exposició manifestant, que de moment ell ve cada dia a
les 8 del matí i també cada tarda, que anirà afrontant aquesta situació així, i que
serà necessari coordinar al màxim l’Equip de Govern i buscar les formes d’actuació
més efectives, i que en tot cas si no es pot donar un servei adequat no tindran cap
problema en reconèixer l’errada i modificar el sistema.
El debat es va reproduint en els mateixos termes fins que l’Alcalde posa fi i sotmet
la proposta a votació, moment en que intervé el Sr. Bagaria, per deixar constància
del fet que s’abstindrà. L’Alcalde dona la possibilitat al citat regidor de motivar el
sentit del seu vot per tal que si li interessa en quedi constància a l’Acta.
El Sr. Bagaria exposa que ell també creu que la dedicació de l’Alcalde haurà
d’ésser exclusiva.
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Finalment la proposta d’acord resulta aprovada per majoria absoluta dels presents,
amb el vot a favor dels membres de l’Equip de Govern, senyors/es Riera, Castells,
Pàmies, Montanyà, Prat i Rosquellas, l’abstenció del Sr. Bagaria i el vot en contra
dels senyors/es Mas, Rodrigo i Comas.

“A.P. 035.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL”
De conformitat amb el que es disposen als articles 54 del Decret Legislatiu 2/203,
de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya i articles concordants de la Llei de Bases de Règim Local, en els
municipis de menys de 5.000 habitants, podrà existir Junta de Govern Local, si així
ho acorda el Ple i restarà integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no
superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per
l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple.
Correspon a la Junta de Govern Local:
L'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les
que li atribueixen les lleis.
Així mateix la Junta de Govern Local, podrà ser objecte d’aquelles delegacions
efectuades pel Ple de la Corporació, sobre matèries que siguin delegables, per
acord de la majoria absoluta dels seus membres i de la mateixa manera també
podrà ser objecte de la delegació de matèries que siguin competència de l’Alcaldia,
mitjançant Decret, sempre que siguin delagables.
El funcionament i organització de la Junta de Govern Local, es regeix pel que
determinen els articles 99 del Decret Legislatiu 2/203, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 112 i
113 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, així
com resta d’articles concordants aplicables.
D’acord amb els antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, de l’Ajuntament de Santa Maria de
Corcó, que estarà presidida per l’Alcalde de la Corporació i integrada, per tres
regidors que es designen per Decret d’aquest.
SEGON.- La Junta de Govern Local, celebrarà les seves sessions ordinàries amb
una periodicitat quinzenal, els dimarts a les 18:00 hores de la tarda, prèvia
convocatòria de l’Alcalde – President, d’acord amb el funcionament i organització
que determinen els 99 del Decret Legislatiu 2/203, de 28 d’abril, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 112 i 113 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament

Carrer Nou, 1. 08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:

st.m.corco@diba.es

d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com resta
d’articles concordants aplicables.
TERCER.- Delegar a la Junta de Govern Local, les següents competències del Ple
de la Corporació:
•

Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels
actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la
competència respectiva.

•

La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les
quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris
del pressupost .llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import
acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels
ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior., tot això de conformitat amb
el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

•

Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els
6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals
quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor
durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquest
punt.

•

L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els
pressupostos.

•

L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52
euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
- Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin
declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el
pressupost.
- Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos
percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

•

Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
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QUART.- El present acord desplegarà eficàcia a partir del dia següent al de la seva
adopció, sens perjudici de la seva preceptiva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
El debat previ a la votació, és iniciat per la Sra. Rodrigo, qui anuncia l’abstenció del
seu Grup perquè volen veure el resultat del funcionament de la Junta. A més a més
el Sr. Mas, indica que els agradaria conèixer també la composició de la Junta. El
Secretari aclareix que d’aquesta qüestió se’n donarà compte en la proper punt atès
que es realitza per Decret.
El Sr. Bagaria del Grup d’Esquerra, anuncia el vot el mateix sentit, pels mateixos
motius.
Finalment l’Alcalde exposa que s’ha volgut escenificar la col·legiació de les
funcions decisiòries que abans es concentraven únicament en la persona de
l’Alcalde, motiu pel que s’ha obtat per constituir la Junta. La seva composició estarà
integrada per dos membres de cada grup de l’Equip de Govern si ve la resta de
membres hi assistiran “extroficialment” per dir-ho d’alguna manera.
Sotmesa a votació l’anterior proposta resulta aprovada per majoria absoluta dels
presents, amb el vot a favor dels membres de l’Equip de Govern, senyors/es Riera,
Castells, Pàmies, Montanyà, Prat i Rosquellas, l’abstenció del senyors/es Bagaria
Mas, Rodrigo i Comas.
“A.P.036.- DONAR COMPTE AL PLE DE LES DELEGACIONS DE L’ALCALDIA
A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL i DEL NOMENAMENT DELS SEUS
MEMBRES”
Es dona compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 165/11, de 28/06/11, per
la que s’ha resolt disposar el nomenament com a membres de la Junta de Govern
Local els regidors que seguidament es relacionen: Sr. Àlex Montanyà Rifà, Sr.
Santi Rosquellas Garolera i Sr. Josep Castells Casellas, i delegar a la Junta
l’exercici de les següents competències de l’Alcaldia:
• Direcció, inspecció i impuls dels serveis i obres municipals.
• Atorgament de llicències, llevat d’aquelles que les lleis sectorials reservin a
la competència del Ple.
• Imposar sancions en relació amb les competències municipals, d’acord amb
les lleis i els seus reglaments de desenvolupament.
• L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l’alienació de
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats, en el supòsits
següents:
- Béns immobles, sempre que estigui previst al pressupost.
- Béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic,
l’alienació dels quals no es trobi prevista al pressupost.
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L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Alex Tarroja Piera

Vist i plau
L’alcalde

Sebastià Riera Cusí

Carrer Nou, 1. 08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:

st.m.corco@diba.es

Carrer Nou, 1. 08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:

st.m.corco@diba.es

Alexandre Tarroja Piera, Secretari acc. (Resoluc. 111/11), de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó,
CERTIFICO:
Que segons consta a l’Acta de la sessió plenària de 28 de juny de 2011, el Ple de l’Ajuntament de
Santa Maria de Corcó, va adoptar, entre d’altres, els acords que seguidament es reprodueixen:

“A.P. 033.- REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS
EN QUE PARTICIPA EL CONSISTORI
L’Alcalde, proposa al Ple, l’aprovació de l’acord pel que es designen, si s’escau els
representants, de la Corporació, en els diferents òrgans col·legiats en que participa, i/o el
regidor que assumirà les tasques de relació i representació en relació a les següents
institucions:
(...)

CONSORCIS:
(...)
Consorci per a la promoció turística de la Vall de Sau - Collsacabra
Sr. Àlex Montanyà Rifà – Regidor municipal
(...)

Sotmès a votació l’acord precedent, resulta aprovat per unanimitat dels presents.”
I perquè així consti i als efectes oportuns, expedeixo el present certificat, d’orde, i amb el vist-i-plau i
la conformitat de l’Alcalde, a Santa Maria de Corcó, a sis de setembre de 2011.

Vist-i-plau i conforme,
L’Alcalde

Sebastià Riera Cusí
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Consorci per a la promoció turística de la Vall de Sau - Collsacabra
Pl. Major, 6, 2ª planta
08569 PRUIT i RUPIT
Senyors,
Mitjançant la present, us faig tramesa, del certificat, de l’Acord Plenari adoptat en la sessió
extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, de 28 de juny de 2011, pel que es
resolgué entre d’altres, designar a la regidora municipal, Sr. Àlex Montanyà Rifà, com a representant
d’aquest Consistori al Consorci per a la promoció turística de la Vall de Sau - Collsacabra.

Santa Maria de Corcó, 6 de setembre de 2011

El Secretari acc. (Resoluc. 111/11)

Alex Tarroja Piera
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QUADRE DE L'ESTRUCTURA RETRIBUTIVA DEL
PERSONAL DIRECTIU
DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE
CORCÓ

Equip de Govern
Nom

Grup

Sr. Sebastià Riera
Cusí
Sr. Pep Castells
Casellas
Sr. F. Xavier
Pàmies Giménez
Sr. Àlex Montnyà
Rifà
Sr. Santi Rosquellas
Garolera
Sra. Rosa Mª Prat
Canal

Càrrec

Cabrerès i Progrés - Entesa Alcalde - President
Cabrerès i Progrés - Entesa Regidor
Primer Tinent
Cabrerès i Progrés - Entesa d'Alcalde
Units per Decidir
Units per Decidir

Regidor
Segon Tinent
d'Alcalde

Units per Decidir

Regidor

Retribució
anual bruta Indemnització anual
12.800,00.€

3.200,00.-€
840,00.-€

5.760,00.-€

1.440,00.-€
840,00.-€

3.360,00.-€

840,00.-€
840,00.-€

De conformitat amb el que fou acordat pel Ple de l'Ajuntament de Santa Maria de Corcó, en la sessió
extraordinària de 28/06/11
els càrrecs d'Alcalde i Tinents d'Alcalde,i regidors de l'equip de govern, exerceixen les seves funcions en règim
de dedicació
parcial per compatibilitzar el càrrec amb les respectives tasques
professionals.
Regidors de
l'Oposició
Nom
Sr. Pep Mas
Falgueras
Sr. Antoni Comas
Danés
Sra. Mª Assumpta
Rodrigo Carbó
Sr. Joan Matavera
Rifà
Sr. Ventura Bagaria
i Canal

Grup

Càrrec

Indemnització per

Convergència i Unió

Regidor

a sessió col·legiada

Convergència i Unió

Regidor

Convergència i Unió

Regidor

Convergència i Unió

Regidor

Esquerra

Regidor

assistència

25,00.-€ per sessió col·legiada

L’Alcalde,
Sebastià Riera Cusí
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Alexandre Tarroja Piera, Secretari acc. (Resoluc. 111/11), de l’Ajuntament de Santa Maria
de Corcó,
CERTIFICO:
Que segons consta a l’Acta de la sessió plenària de 28 de juny de 2011, el Ple de
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, va adoptar, entre d’altres, els acords que
seguidament es reprodueixen:
“A.P. 034.- RECONEIXMENT DE LA DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I
FIXACIÓ DE LES CORRESPONENTS RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS
Antecedents
S’ha tramitat el procediment per a la fixació de retribucions als càrrecs electes per l’exercici del seu
càrrec en règim de dedicació parcial.
La Secretaria - Intervenció d’aquest Ajuntament han presentat el seu informe en data 21 de juny de
2011.
L’informe d’Intervenció declara l’existència de suficient consignació pressupostària per al pagament
de les retribucions determinades
S’ha dut a terme la tramitació legalment establerta
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Determinar que els càrrecs d’Alcalde – President de la Corporació, Primer Tinent
d’Alcalde, Segon Tinent d’Alcalde, i Regidors de l’equip de govern, exerciran les seves funcions en
règim de dedicació parcial per compatibilitzar el càrrec amb el desenvolupament de les seves
tasques professionals amb una presència efectiva mínima a l’Ajuntament de 16 hores setmanals
l’Alcalde, 8 hores setmanals el Primer Tinent d’Alcalde i 4 hores setmanals la resta de regidors de
l’Equip de Govern.
SEGON.- Establir a favor dels membres de la corporació que exerceixin els seus càrrecs en règim
de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es relacionen, que es percebran en dotze
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pagues, corresponents a dotze mensualitats de l’any, i donar-los d’alta, si s’escau, en el règim
general de la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta corporació el pagament de les quotes
empresarials que correspongui.
•
•
•

El càrrec d’Alcalde - President, percebrà una retribució anual bruta de 12.800.- €.
El càrrec de Primer Tinent d’Alcalde, percebrà una retribució anual bruta de 5.760.- €.
Els regidors de l’Equip de Govern, percebran una retribució anual bruta cada un de
3.360.-€.

Així mateix fixar una indemnització anual, als membres de l’Equip de Govern, per raó de les
despeses indemnitzables per a l’exercici de les respectives funcions, d’acord amb els següents
criteris:
•
•
•

Alcaldia: 3.200.-€
Primer Tinent d’Alcalde: 1.440.-€
Resta de Regidors de l’Equip de Govern: 840.-€

TERCER.- Establir a favor de la resta de regidors, una assignació per assistència, a Plens,
Comissions o qualsevol altra òrgan col·legiat del Consistori, a raó de 25.-€, per sessió.
QUART.- Que es publiqui el present acord de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, als
efectes dels seu coneixement general, donada la seva transcendència.
Sotmès a votació l’acord precedent, resulta aprovat per majoria absoluta dels presents. En el debat
previ a la votació (...)”

Que l’esmentat Acord va ser publicat al BOP de 28/07/11.
I perquè així consti i als efectes oportuns, expedeixo el present certificat, d’orde, i amb el
vist-i-plau i la conformitat de l’Alcalde, a Santa Maria de Corcó, a sis de setembre de 2011.

Vist-i-plau i conforme,
L’Alcalde

Sebastià Riera Cusí
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Departament de Governació i Relacions Institucionals
Via Laietana, 26
08003 Barcelona

Senyors,
Mitjançant el present, i als efectes legals oportuns, us notifico que en la sessió
extraordinària del Ple de l’ajuntament de Santa Maria de Corcó de 28/06/11, va ser
adoptat l’acord –que s’adjunta a la present- pel que es resolgué fixar les
retribucions i indemnitzacions als càrrecs directius d’aquesta Corporació sorgits de
les darreres eleccions municipals, així com el reconeixement de la seva dedicació.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar de l’endemà del dia en què el
referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

Santa Maria de Corcó, 15 de setembre de 2011
El Secretari acc. (Resoluc. 111/11)
Alex Tarroja Piera
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