ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
L’AJUNTAMENT DE DATA 27 DE JUNY DE 2011.

I

URGENT

DEL

PLE

DE

Identificació de la sessió:
Legislatura: 2011-2015
Sessió número: PLE AJUNTAMENT 2011/2
Caràcter: Extraordinari i urgent
Lloc: Sala de plens
Hora: 19:30
Hi assisteixen :
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president que presideix la sessió
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, regidora
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor
Sra. Anna Ruano i Romero, regidora
Sra. Magda Manzanal i Sauret, regidora
Sra. Sílvia Carreira i Llenderrozas, regidora
Sr. Enric Palau i Homs, regidor
Sr. Raimon Traver i Burniol, regidor
Sra. Concepció Formatgé i Marcer, regidora
Sr. Sergi Albrich i Viñas, regidor
Sra. Maria Lluïsa Pèrez i Castro, regidora
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l´acta de la sessió Plenària celebrada en data 11 de juny de 2011.
2.- Aprovació creació de la Junta de Govern Local i delegació de competències a favor
d´aquesta.
3.- Aprovació i creació de la Comissió Informativa prèvia al Plenari Municipal.
4.- Aprovació creació i composició de la comissió especial de comptes.
5.- Aprovació periodicitat sessions òrgans col.legiats ajuntament.
6.- Aprovació nomenament representants ajuntament en altres organisme.
7.- Aprovació constitució grups polítics municipals i indemnitzacions membres
corporació i alcaldia.
8.- Donar compte del Decret d´Alcaldia sobre nomenaments de Tinents d´Alcaldia.
9.- Donar compte del Decret d´Alcaldia sobre nomenament dels membres de la Junta
de Govern Local.
10.- Donar compte del Decret d´Alcaldia d´aprovació de delegacions a favor de les
regidories.

S’obre la sessió per la Presidència a les 19:30 comprovada per la Secretària la
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l´ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA EN DATA 11
DE JUNY DE 2011.
Sotmesa l´acta de la sessió celebrada en data 11 de juny de 2011 a consideració dels
membres del Plenari Municipal presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES A FAVOR D´AQUESTA.
La Secretària de la Corporació, procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“Atès el que estableix l´article 20.b) de la Llei 8/1985, de 2 d´abril, reguladora de les
bases del règim local, el qual determina que la Junta de Govern Local existeix en tots
els municipis amb població de dret superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan
així ho disposi el seu Reglament Orgànic Municipal i ho acordi el Ple de l´Ajuntament.
Atès el que estableix l´article 4 del Reglament Orgànic Municipal, el qual determina
que l´òrgan rector de l´organització municipal és la Junta de Govern Local.
Atès el que estableix l´article 23.2 de la citada Llei 8/1985, que determina que són
competències de la Junta de Govern Local, l´assistència a l´Alcalde en l´exercici de les
seves atribucions i les atribucions que l´Alcalde o qualsevol altre òrgan municipal li
delegui.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS :
PRIMER.- APROVAR la creació de la Junta de Govern Local la qual estarà integrada
pels regidors nomenats per l´Alcalde mitjançant Decret d´Alcaldia.
SEGON.- DELEGAR a la Junta de Govern Local les següents competències que
inicialment l´article 22 de la Llei 7/1985, atribueix al Plenari Municipal :
-

La concertació d´operacions de crèdit quan la seva quantia acumulada, dins de
cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l´import
acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels
ingressos liquidats en l´exercici anterior, tot això de conformitat amb el que
disposa la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

-

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 el pressupost.

TERCER.- DELEGAR a l´Alcalde les següents competències que inicialment l´article
22 de la Llei 7/1985, atribueix al Plenari Municipal :
-

L´exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació
en matèries de competència plenària.

-

La declaració de lesivitat dels actes de l´ajuntament.

QUART.- Remetre el present acord al Butlletí Oficial de la Província per a la seva
publicació en el mateix i publicar-lo en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la seva aprovació”.
El senyor alcalde efectua una breu explicació d´aquest punt i seguidament cedeix el
torn de paraula al regidor, Sr. Sergi Albrich, el qual manifesta que el seu grup
s´abstindràn en la votació d´aquest punt perquè no han estat convidats a participar en
l´elaboració del mateix.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova mitjançant 7 vots positius del grup polític
municipal del PSC i 4 abstencions, 2 del grup polític municipal de CiU i 2 del grup
polític municipal d´ERC.
3.- APROVACIÓ I CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PRÈVIA AL
PLENARI MUNICIPAL.
La Secretària de la Corporació, procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Atès el que estableix l´article 20.c de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les
bases del règim local i l´article 123 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, el qual determina que les Comissions Informatives, integrades
exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions
resolutòries que tenen per funció l´estudi, informe o consulta dels assumptes que
hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i/o de la Junta de Govern Local, quan
aquesta actuï amb competències delegades del Ple.
Atès el que estableixen els articles 124 i 125 del mencionat Reial Decret, els quals
determinen que la creació de Comissions Informatives de caràcter general i
permanents és competència del Ple, així com també és competència del Ple, la
determinació de la seva composició.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció
dels següents ACORDS :
PRIMER.- APROVAR la creació de la Comissió Informativa prèvia al Ple, la qual
estarà integrada per tots els regidors de la Corporació.
SEGON.- En aquesta Comissió es discutiran totes les qüestions que s´hagin de
sotmetre a l´aprovació del Ple i d´ella en sortiran les propostes que cal elevar per a la
seva aprovació al Plenari Municipal”.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
4.- APROVACIÓ CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES.
La Secretària de la Corporació, procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“Atès el que estableix l´article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les
bases del règim local i l´article 56 de la Llei 8/1988, de 15 d´abril, municipal i de règim
local de Catalunya, els quals determinen que la Comissió Especial de Comptes és

d´existència obligatòria a tots els municipis i que correspon a aquest òrgan l´examen,
estudi i l´informe dels comptes anuals de la Corporació.
De conformitat amb la normativa esmentada, aquest òrgan estarà integrat per
membres de tots els grups polítics de la Corporració, amb proporció a la seva
representativitat.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció
dels següents ACORDS :
PRIMER.- APROVAR la creació de la Comissió Especial de Comptes amb la següent
composició :
President: Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde-President
Regidora, Sra. Sílvia Carreira i Llenderrozas (PSC)
Regidor, Sra. Concepció Formatgé i Marcer (CiU)
Regidor, Sr. Sergi Albrich i Viñas (ERC) “.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
5.APROVACIÓ
AJUNTAMENT.

PERIODICITAT

SESSIONS

ÒRGANS

COL.LEGIATS

La Secretària de la Corporació, procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“Atès el que estableix l´article 35 del Reglament Orgànic Municipal pel que fa a la
periodicitat de les sessions del Plenari Municipal, l´article 70 pel que fa a la Junta de
Govern Local i l´article 90 pel que fa a la Comissió Informativa prèvia al Ple, és pel
que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.- APROVAR la periodicitat de les sessions a celebrar pels següents òrgans
de govern i comissions:
I.- Plenari Municipal :
El Ple celebrarà sessions ordinàries a la Sala d´Actes de l´Ajuntament cada dos
mesos, l´últim divendres hàbil del mes a les 21:00 hores i, si s´escau en festiu,
celebrarà sessió el dia hàbil immediatament anterior a la mateixa hora.
La primera sessió se celebrarà el dia 29 de juliol de 2011.
II.- Junta de Govern Local :
La Junta de Govern Local celebrarà sessions ordinàries a la Sala de Comissions de
l´Ajuntament cada dilluns hàbil a les 18:00 hores i, si s´escau en festiu, celebrarà
sessió el dia hàbil immediatament posterior a la mateixa hora.
La primera sessió se celebrarà el dia 4 de juliol de 2011.
III.- Comissió Informativa prèvia al Ple :
La Comissió Informativa prèvia al Ple celebrarà sessions ordinàries a la Sala de
Comissions de l´Ajuntament, el dilluns anterior a la celebració d´una sessió ordinària
del Ple a les 20:00 hores i, si s´escau en festiu, celebrarà sessió el dia hàbil

immediatament posterior a la mateixa hora. En el cas de sessions extraordinàries del
Plenari, serà l´Alcalde en la convocatòria qui indicarà el dia i l´hora de la celebració de
la Comissió Informativa, respectant en tot cas, l´antel.lació prèvia marcada per la
legislació.
La primera sessió se celebrarà el dia 25 de juliol de 2011.
IV.- Comissió Especial de Comptes :
La Comissió Especial de Comptes celebrarà sessions a la Sala de Comissions de
l´Ajuntament prèvia convocatòria de l´Alcaldia, establint-se l´hora de celebració de les
sessions a les 19:30 hores “.
A continuació el senyor alcalde efectua una breu explicació del punt i seguidament
cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Raimon Traver, el qual manifesta que el seu
grup s´abstindrà en la votació d´aquest punt perquè no troben bé que els plens es
celebrin cada dos mesos ja que consideren que s´haurien de celebrar de forma
mensual i d´aquest manera, moltes de les competències que s´han delegat a la Junta
de Govern, no s´haurien de delegar i es podrien aprovar per ple.
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Sergi Albrich, el qual
manifesta que estan d´acord amb el que acaba de comentar el regidor, Sr. Traver i que
per a fomentar la transparència de l´ajuntament els plens s´haurien de celebrar cada
mes. També comenta que en l´anterior legislatura pràcticament hi van haver el mateix
número de plens ordinaris que extraordinaris i, per tant, això ja demostra que és
necessari fer plens de forma mensual i no cada dos mesos. Per altra banda, si es
fessin plens cada mes, no s´haurien de delegar competències a la Junta de Govern
Local i tota la gestió municipal seria més transparent. Per aquest motiu s´abstindran en
la votació d´aquest punt.
El senyor alcalde contesta dient que en l´anterior legislatur hi van haver tants plens
extraordinaris perquè durant una bona part de la mateixa, es venient fent plens cada
mes, de forma que es combinaven aquests i un mes es feia el ple ordinari i el següent,
un ple extraordinari, si bé això es va modificar al llarg de la legislatura de manera que
es va passar a celebrar plens de forma bimensual. També explica que un municipi
com el de Sant Joan, està obligat a fer plens cada tres mesos i, per tant, és correcta
fer-ne cada dos mesos ja que és un terme mig que s´ha pogut comprovar que funciona
i que agilitza la gestió municipal ja que molts temes es despatxen a través de la Junta
de Govern Local que es celebra cada setmana.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per 7 vots positius del grup polític municipal del
PSC i 4 abstencions, 2 del grup polític municipal de CiU i 2 del grup polític municipal
d´ERC.
6.- APROVACIÓ NOMENAMENT REPRESENTANTS AJUNTAMENT EN ALTRES
ORGANISME.
La Secretària de la Corporació, procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“Atès el que estableix l´article 38 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, el qual determina que el Ple ha d ´aprovar els nomenaments dels
representants de la Corporació en els òrgans col.legiats que siguin de la seva
competència.

Per el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció
dels següents ACORDS :
PRIMER.- NOMENAR com a representants de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses en els òrgans col.legiats que a continuació s´indiquen els següents
regidors:
. Fundació Privada Municipal Emma:
President Patronat : Sr. Ramon Roqué i Riu
Regidora, Sra. Anna Ruano i Romero
Regidor de l´oposició, Sra. Concepció Formatgé i Marcer
Regidor de l´oposició, Sr. Sergi Albrich i Viñas
. Organisme Autònom Llar d´Infants “ El Molí Petit:
President: Sr. Ramon Roqué i Riu
Regidora d´ensenyament, Sra. Montserrat Tallant i Descamps
Un regidor de l´oposició: Pendent de designar.
. Escola Comarcal de Música del Ripollès:
Regidora d´ensenyament, Sra. Montserrat Tallant i Descamps
. Escola Municipal de Pintura:
President: Sr. Ramon Roqué i Riu
Regidora d´ensenyament, Sra. Montserrat Tallant i Descamps
. Consell Escolar Institut Escola Sant Joan de les Abadesses:
Regidora d´ensenyament, Sra. Montserrat Tallant i Descamps
. Mancomunitat del Ripollès:
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president
. Consorci Ripollès Desenvolupament:
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president
. Consorci Alba-Ter:
Regidor Sr. Enric Palau i Homs
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president
. Consell d´Iniciatives Locals per al Medi Ambient:
Regidor Sr. Enric Palau i Homs
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president
. Associació de Defensa Forestal (ADF):
Regidor, Sr. Enric Palau i Homs

Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president
. Consorci de les Vies Verdes de Girona:
Regidora Sra. Magda Manzanal i Sauret
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president
. Comissió pel desenvolupament de l´Emissora Municipal La Veu :
President: Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde
Regidor Sr. Jordi Caparrós i Marcé
Regidor Sra. Concepció Formatgé i Marcer ( CiU)
Regidor Sr. Maria Lluïsa Pérez i Castro ( ERC)
. Comissió Assessora de Cultura:
Regidora Sra. Montserrat Tallant i Descamps
. Comissió Municipal de Festes:
Regidor Sr. Jordi Caparrós i Marcé
. Associació Catalana de Municipis i Comarques:
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president
. Federació de Municipis de Catalunya:
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president
. Consorci de Comunicació Local:
Sr. Jordi Caparrós i Marcé
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president
. Junta Pericial Municipal del Cadastre:
President : Sr. Ramon Roqué i Riu
Vocals : Sra. Sílvia Carreira i LLenderrozas
. Comité d´avaluació i seguiment del projecte de millora de Barris:
Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde
Sra. Concepció Formatgé i Marcer, regidora
Sr. Sergi Albrich i Viñas, regidor » .
El senyor alcalde cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Raimon Traver, el qual
manifesta que tan el seu grup com el grup polític d´ERC voldrien estar representats a
la Junta de l´organisme autònom de la llar d´infants i, per aquest motiu, demanen el
compromís de l´equip de govern de modificar els estatuts d´aquest organisme per tal
de fer possible que en la Junta del mateix, hi puguin estar representats tots els grups
polítics municipals a l´oposició ja que actualment només hi ha cabuda per un regidor

de tots els grups municipals a l´oposició, tal i com es va fer en l´anterior legislatura
amb la Fundació Emma.
El senyor alcalde manifesta que assumeix el compromís d´iniciar els tràmits
corresponents per tal d´efectuar la corresponent proposta de modificació dels seus
estatuts en aquest sentit, a la Junta d´aquest organisme i, si aquest aprova
l´esmentada modificació, hi haurà representants de tots els grups polítics municipals a
l´oposició en aquest organisme, tal i com ja es va fer per voluntat de l´equip de govern
en l´anterior legislatura en la Fundació Emma.
El regidor, Sr. Sergi Albrich comenta que el seu grup també pensen el mateix que ha
comentat el regidor del grup de CiU i demana si seria possible que fins que no es
modifiquin aquests estatuts, que el regidor del grup de l´oposició que no sigui nomenat
com a representant dels grups polítics municipals a l´oposició, pugui assisitir a les
reunions d´aquest òrgan amb dret a veu però sense vot.
Per altra banda, el regidor Sr. Albrich demana si es podria modificar la comissió de La
Veu i crear una nova comissió de comunicació que englobés no només l´emissora
municipal sinó també la revista, la web, … i que en aquesta nova comissió, que hi
estiguessin representats tots els grups polítics municipals.
El senyor alcalde comenta que cada vegada que se li ha formulat aquesta proposta,
se´ls hi ha dit que la Comissió de desenvolupament de l´emissora municipal és un
òrgan que necessita l´emissora pel seu correcta funcionament i el que proposa el
regidor, és la creació d´una altra comissió de comunicació que contemplés els
diferents mitjans de comunicació de l´ajuntament, ja sigui l´emissora, la web, etc. Per
tant, el que s´ha de decidir és si es vol crear una nova comissió de la comunicació.
L´alcalde proposa debatre aquest tema en la propera comissió informativa o en una
reunió convocada a tal efecte, per acabar de decidir si s´ha de crear o no aquesta
nova comissió.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipals
presents a la sessió, aquesta s´aprova mitjançant 9 vots positius ( 7 del grup polític
municipal del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 2 abstencions del grup polític
municipal d´ERC.
7.APROVACIÓ
CONSTITUCIÓ
GRUPS
POLÍTICS
INDEMNITZACIONS MEMBRES CORPORACIÓ I ALCALDIA.

MUNICIPALS

I

La Secretària de la Corporació, procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Atès el que estableix l´article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora dels bases
del règim local, el qual determina que els membres de les Corporacions Locals es
constituiran en grups polítics i el Ple de la Corporació, amb càrrec als pressupostos
anuals, els hi podrà assignar una dotació econòmica que haurà de tenir un component
fixa, idèntic per a tots els grups i un altre de variable en funció del número de membres
de cada grup, afegint que, els grups polítics hauran de portar una comptabilitat
específica d´aquesta dotació econòmica que posaran a disposició del Ple de la
Corproació sempre que aquest òrgan ho demani.
Pel que fa als membres de la Corporació, l´article 75 de l´esmentada Llei 7/1985,
estableix que tenen dret a percebre retribucions per a l´exercici dels seus càrrecs quan
els desenvolupin amb dedicació parcial o exclusiva, donant-se d´alta del Règim
General de la Seguretat Social, assumint les Corporacions el pagament de les quotes
empresarials que correspongui. En aquest cas, aquestes quantitats seran

incomptabiles amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos d´altres
Administracions Públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenguin.
Atès el que estableix l´article 13 del Reglament Orgànic Municipal, el qual estableix
que és una competència del Ple de l´Ajuntament el reconeixement de la dedicació
exclusiva a un regidor suposant això, la seva dedicació preferent a les tasques
municipals, sense perjudici d´altres ocupacions marginals que, en qualsevol cas, no
causaran detriment a la seva dedicació a l´Ajuntament i, l´article 14 afegeix que
correspon a l´Alcalde proposar el nombre de membres de la Corporació que podran
exercir les seves responsabilitats en règim de dedicació exclusiva i les retribucions
individuals que correspongui atenent a la responsabilitat de cadascun d´ells.
Pel que fa als membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva, l´article
13.6 del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals
( Decret 2568/1986 ), estableix que percebran indemnitzacions per l´assistència
efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats dels quals formin part, en la quantia
assenyalada pel Ple.
Vista l´existència de consignació pressupostària suficient amb càrrec a la partida
pressupostària 01.912.23300 del pressupost de l´Ajuntament corresponent a l´exercici
econòmic de 2011.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció
dels següents ACORDS :
PRIMER.- APROVAR la constitució dels següents grups polítics municipals :
- Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM), integrat pels
següents membres :
Sr. Ramon Roqué i Riu
Sra. Montserrat Tallant i Descamps
Sr. Jordi Caparrós i Marcé,
Sra. Anna Ruano i Romero
Sra. Magda Manzanal i Sauret
Sra. Sílvia Carreira i Llenderrozas
Sr. Enric Palau i Homs
- Partit de Convegència i Unió ( CiU), integrat pels següents regidors :
Sr. Raimon Traver i Burniol
Sra. Concepció Formatger i Marcer
- Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), integrat pels
següents regidors:
Sr. Sergi Albrich i Viñas
Sra. Maria Lluïsa Pèrez i Castro
SEGON.- APROVAR les següents dotacions econòmiques mensuals per a cada grup
municipal establint-se aquestes amb efectes fins el 31 de desembre de 2011, de
manera que arribada aquesta data, caldrà l´adopció d´un nou acord Plenari que
modifiqui les mateixes i, en cas contrari, continuaran tenint efectes fins a la seva
modificació expressa:

. PSC-PM, 118,88 euros a raó de 19,13 euros fixes i 14,25 euros per regidor.
. CiU 47,63 euros a raó de 19,13 euros fixes i 14,25 euros per regidor.
. ERC-AM 47,63 euros a raó de 19,13 euros fixes i 14,25 euros per regidor.
TERCER.- APROVAR el reconeixement de l´exercici de les funcions d´Alcaldia per
part del Sr. Ramon Roqué i Riu amb una dedicació parcial mínima de 30 hores
setmanals i establir a favor de l´Alcalde-President una retribució anual bruta de
16.438,80 euros, la qual es distribuirà proporcionalment en 14 pagues corresponents a
les mensualitats de l´any i les dues pagues extraordinàries dels mesos de juny i
desembre. Aquesta dedicació queda establerta fins a 31 de desembre de 2011, de
manera que arribada aquesta data, caldrà l´adopció d´un nou acord Plenari que
modifiqui les condicions de la mateixa i, en cas contrari, continuaran tenint efectes fins
a la seva modificació expressa.
QUART.- APROVAR l´establiment de les següents indemnitzacions per assistència a
òrgans col.legiats per part dels regidors, establint-se aquestes amb efectes fins el 31
de desembre de 2011, de manera que arribada aquesta data, caldrà l´adopció d´un
nou acord Plenari que modifiqui les mateixes i, en cas contrari, continuaran tenint
efectes fins a la seva modificació expressa
. Per assistència a la Junta de Govern Local (tan pels regidors de ple dret com pels
regidors amb dret a veu i sense vot ): 65,85 euros.
. Per assistència a la Comissió Informativa prèvia al Ple ordinari: 49,38 euros.
. Per assistència a la Comissió Informativa prèvia al Ple extraordinari: 24,69 euros.
. Per assistència al Ple ordinari: 98,77 euros.
. Per assistència al Ple extraordinari: 49,38 euros.
. Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 24,69 euros”.
L´alcalde efectua una breu explicació d´aquest punt i a continuación es sotmet la
proposta a votació.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova mitjançant 7 vots positius del grup polític
municipal del PSC i 4 abstencions, 2 del grup polític municipal de CiU i 2 del grup
polític municipal d´ERC.
8.- DONAR COMPTE DEL DECRET D´ALCALDIA SOBRE NOMENAMENTS DE
TINENTS D´ALCALDIA.
La Secretària de la Corporació, procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“Atès que de conformitat amb el que estableix l´article 41.3 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, correspon a l´Alcalde el nomenament i cessament
dels Tinents d´Alcalde.
Vist el Decret d´ Alcaldía número 109 de data 22 de juny de 2011.
És pel que es dóna compte al Plenari Municipal de:
PRIMER.- El Decret d´Alcaldia número 109 de data 22 de juny de 2011, relatiu al
nomenament dels següents regidors com a Tinents d´Alcalde de l´Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses:

-

Primera Tinent d´Alcalde : Sra. Montserrat Tallant i Descamps
Segon Tinent d´Alcalde : Sr. Jordi Caparrós i Marcé
Tercera Tinent d´Alcalde: Sra. Anna Ruano i Romero”.

9.- DONAR COMPTE DEL DECRET D´ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DELS
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
La Secretària de la Corporació, procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“Atès el que estableixen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 35.2 i 52 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el Decret d´ Alcaldía número 111 de data 22 de juny de 2011.
És pel que es dóna compte al Plenari Municipal de:
PRIMER.- El Decret d´Alcaldia número 111 de data 22 de juny de 2011, relatiu al
nomenament dels següents regidors com a membres de la Junta de Govern Local de
Sant Joan de les Abadesses:
-

Sra. Montserrat Tallant i Descamps
Sr. Jordi Caparrós i Marcé
Sra. Anna Ruano i Romero

I nomenar com a membres de la Junta de Govern Local amb dret a veu però sense
vot, els següents regidors:
-

Sra. Magda Manzanal i Sauret
Sra. Sílvia Carreira i Llenderrozas
Sr. Enric Palau i Homs

SEGON.- Donar compte de les competències de l´Alcaldia delegades a favor de la
Junta de Govern Local:
-

Dirigir, inspeccionsar i impulsar serveis i obres municipals.

-

El desenvolupament de la gestió econòmica de conformitat amb el pressupost
aprovat, disposar de despeses dins els límits de la seva competència.

-

Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuits al Ple, així com la dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d´urbanització.

-

Sancionar per infracció a les ordenances municipals, excepte en els casos en
què aquesta facultat estigui atribuida a altres òrgans.

-

L´aprovació dels projectes d´obra i de serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

-

L´atorgament de llicències, excepte que les lleis sectorials ho atribueixin
expressament al Ple”.

10.- DONAR COMPTE DEL DECRET D´ALCALDIA
DELEGACIONS A FAVOR DE LES REGIDORIES.

D´APROVACIÓ

DE

La Secretària de la Corporació, procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“Atès el que estableixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i
51 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.
Vist el Decret d´ Alcaldía número 110 de data 22 de juny de 2011.
És pel que es dóna compte al Plenari Municipal de:
PRIMER.- El Decret d´Alcaldia número 110 de data 22 de juny de 2011, relatiu a
l´aprovació de les següents delegacions especials relatives a la direcció interna i la
gestió dels serveis corresponents, sense incloure la facultat de resolució mitjançant
actes administratius:
-

Sra. Montserrat Tallant i Descamps, regidora d´ensenyament, cultura i
comunicació.

-

Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor d´esports, oci i lleure, noves tecnologies i
joventut.

-

Sra. Anna Ruano i Romero, regidora de serveis socials i salut i atenció a la
gent gran.

-

Sra. Magda Manzanal i Sauret, regidora de sostenibilitat ambiental i energètica,
prevenció i control de les activitats i dinamitzaciò turística i comercial.

-

Sra. Sílvia Carreira i Llenderrozas, regidora de personal, governació, obres i
serveis.

-

Sr. Enric Palau i Homs, regidor de medi natural i agricultura”.

No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
20:00 hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l´Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L´Alcalde

