ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI MUNICIPAL DE DATA 7 DE
SETEMBRE DE 2015
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Identificació de la sessió:
Legislatura: 2011-2015
Caràcter: ordinària
Sessió número: 2
Lloc: sala Ple
Hora: 19:00
Llista d’assistents:
Sr. Marc Prat Arrey
Sr. Francesc Verdera i Rosell
Sr. Cosme Damian Moreno i Hermoso
Sra. Núria Ibáñez i Resplandis
Sr. Joan Albamonte i Ventayol
Sra. Carlota Pajares i Tubau
Sra. Maria Perramon i Mir
Sr. David Vigo i Anglada
Excusa la seva absència:
Sr. Jordi Maymó i Puig

Sra. Raquel Costa Iglesias, secretària-interventora de la Corporació que en dóna fe.
S’obra la sessió per la Presidència a les 19:00 hores i comprovada per la secretària
l’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.

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE DATA 13 I 19
DE JUNY DE 2015
2.- APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L´AJUNTAMENT I DEL SEU
ORGANISME AUTÒNOM CORRESPONENT A L´EXERCICI ECONÒMIC DE 2014
3.- APROVACIÓ ANUL.LACIÓ DRETS PENDENTS DE COBRAR D´EXERCICIS
TANCATS DE L´ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 8/2015, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDIT

5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 9/2015,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS
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6.- APROVACIÓ ADHESIÓ A LA TARIFA SIMPLIFICADA SGAE
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS EL QUE
ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D'ABRIL, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS
INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ,
LES EDIFICACIONS I LES INSTAL.LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS
8.- APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2016
9.- APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015
10.- MOCIÓ PER RATIFICAR EL COMPROMÍS SIGNAT ABANS DE LES
ELECCIONS MJNICIPALS DE PERTANENÇA A L´AMI I DE SUPORT I COMPROMÍS
PEL 27 DE SETEMBRE DE 2015
11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
12.- TORN OBERT DE PARAULA

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE DATA 13 I 19
DE JUNY DE 2015
Sotmeses les actes de les sessions Plenàries de data 13 i 19 de juny de 2015 a
consideració dels membres del plenari municipal, aquestes s’aproven per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L´AJUNTAMENT I DEL SEU
ORGANISME AUTÒNOM CORRESPONENT A L´EXERCICI ECONÒMIC DE 2014
Examinats per la Comissió Especial de Comptes d´aquesta Corporació els Comptes
Anuals corresponents a l´exercici de 2014, i en atenció als informes de l´expedient,
dels quals es desprèn que es troba conforme a dret.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR els Comptes Anuals de l´Ajuntament de Ribes de Freser i del
seu Organisme Autònom Residència per a la gent gran, corresponents a l´exercici
2014, en la forma que han estat presentats i rendits.
SEGON.- TRAMETRE la documentació dels Comptes Anuals d´aquest Ajuntament a
la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de forma telemàtica a través de l´Eacat, en
els formats establerts en l´Acord del Ple de la Sindicatura del 8 de maig de 2013 i
publicats en el DOGC número 6.382, de 24 de maig de 2013.
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Sotmesos els comptes anuals de la Corporació corresponents a l´exercici econòmic de
2014 a consideració dels membres del Plenari Municipal presents a la sessió, aquests
s´aproven per majoria absoluta amb 7 vots positius ( 6 del grup polític municipal de
CiU i 1 abstenció del grup polític municipal d´ERC).
El regidor, Sr. David Vigo, del grup polític municipal d´RC, motiva la seva abstenció
dient que no va intervenir en aquests comptes perquè encara no era regidor i perquè
no ha tingut temps suficient per mirar-se´ls. Per aquests motius s´abstindrà en la seva
votació.
3.- APROVACIÓ ANUL.LACIÓ DRETS PENDENTS DE COBRAR D´EXERCICIS
TANCATS DE L´ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN
Atès que per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal determinar si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis
anteriors que resten pendents de cobrament respon a drets efectivament exigibles
actualment.
Atès que mitjançant Decret d’ Alcaldia de data 15/06/2015 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis
anteriors pendents de cobrament.
Atès que el regidor d’ Hisenda ha formulat la proposta raonada de les baixes de drets
reconeguts en exercicis anteriors pendents de cobrament.
Atès que la secretària-interventora ha emès un informe favorable.
Atès el que estableix la secció 3a, articles 66 a 69 i 34 de la Llei 58/2003, 17
desembre, General tributària, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts
i liquidats i el que estableix l´article 76 de la Llei General Tributària i articles 61 a 63
del RD 939/2005, 29 juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, en
relació a la baixa provisional per insolvències, concepte de deutor en situació de
fallida, crèdits incobrables, efectes de la baixa provisional i revisió i rehabilitació de
crèdits incobrables; i article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació
amb l’òrgan competent.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats
en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 130.101,61€ i la regularització
de saldos de conceptes no pressupostaris, per import de 3.851,45€, el detall
individualitzat dels quals figura a l’annex corresponent.
SEGON.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels
drets esmentats i regularitzar els saldos no pressupostaris.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 8/2015, MITJANÇANT
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
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Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 16 de juny de 2015, s’inicia l’expedient
per a l’aprovació de la modificació de crèdit número 8/2015, mitjançant suplement de
crèdits amb la finalitat de poder atendre les despeses que es detallen a continuació:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DESPESES
151.60900 Viure al poble

DE

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
D’INGRESSOS
87001 Romanent de tresoreria per a despeses
generals
75080 Generalitat – Llei de barris

SUPLEMENT DE
CRÈDIT
65.645,86€

44.882,47€
20.763,39€

Atès que segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable,
l´alcalde-president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
Atès el que estableix l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i als articles 34
a 38 del Reial decret 500/1990.
Atès que de conformitat amb els articles 22.2.e) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de la present modificació del
pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es propasa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.APROVAR l’expedient de modificació de pressupost vigent de la
Corporació mitjançant suplement de crèdits número 8/2015, que cal finançar
mitjançant majors ingressos i romanent tresoreria general, tal i com s´indica en la part
expositiva anterior.

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari,
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
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Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 9/2015,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 17 d’agost de 2015, s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit número 9/2015, mitjançant crèdit extraordinari.
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals no hi ha en el pressupost ordinari actual consignació pressupostària, s’ha de
tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant nous ingressos
ibaixes de partides del pressupost, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
Crèditsextraordinaris:
Partida

Nom

333.62301

Digitalització
Catalunya

Proposta de consignació
cinema 41.115,78 euros

Total altes crèdits : 41.115,78
Finançament que es proposa:
1/ Baixa de partides:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

912.23000

Indemnització càrrecs electes

11.115,78 euros

2/ Nous ingressos:
Partida

Nom

Proposta de Consignació

76105

Subvenció DDGI cinema

30.000,00 euros

Total finançament: 41.115,78 €

Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
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Atès el que estableixen els articles 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als
articles 34 a 38 del RD 500/1990.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari número 9/2015, per import de
41.115,78 €, que cal finançar mitjançant nous ingressos i la baixa d’altres partides, de
conformitat amb el detall exposat a la part expositiva anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
6.- APROVACIÓ ADHESIÓ A LA TARIFA SIMPLIFICADA SGAE
Atès que en el marc del conveni signat l´any 2001 per l´ACM, la FMC i les SGAE,
totes tres entitats han arribat a un nou acord per oferir importants avantatges en
l´abonament dels drets d´autor.
S´ha posat en marxa el pla Tarifa Plana SGAE dissenyada per ajuntaments de
poblacions de fins a 3.000 habitants. Es tracta d´una tarifa plana anual per facilitar
l´abonament dels drets d´autor generats per un ampli catàleg d´actes gratuïts o amb
preus reduïts o subvencionats, que formen part de la programació cultural habitual
d´un municipi.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´adhesió de l´Ajuntament de Ribes de Freser a la Tarifa
simplificada de les SGAE creada a l´empara del que disposa el conveni subscrit l´any
2001 entre l´ACM, la FMC i les SGAE.
SEGON.- FACULTAR a l´alcalde-president, Sr. Marc Prat i Arrey, per a la signatura de
tots els documents necessaris per a l´efectivitat del present acord.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Societat General d´Autors i Editors
(SGAE) a l´Apartat F.D 203119, Oficina de Correus 2884294 de Madrid ( 28004).
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
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7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS EL QUE
ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D'ABRIL, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS
INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ,
LES EDIFICACIONS I LES INSTAL.LACIONS SITUATS EN TERRENYS
FORESTALS
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves
obligacions per als ajuntaments.
La Llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la
franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014,
imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i
edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La
modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions
aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància
d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica
els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes
obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de
municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació
de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de Ribes de Freser” que ha realitzat el Consell Comarcal
del Ripollès a petició de la Diputació de Girona.
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei.
Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop
aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment el plànol de delimitació, segons el que estableix la
Llei 5/2003.
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SEGON.- Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i
instal·lacions aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats
per la Llei 5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció
d’incendis.
TERCER.- Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats
com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de
fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de
protecció de que es beneficien.
QUART.- Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la
Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del
plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
CINQUÈ.- Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix
sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les
franges de protecció.
SISÈ.- Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure
dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
SETÈ.- Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja
exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes
executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.
VUITÈ.- Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 20 dies.
A tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de
l’ajuntament.
NOVÈ.- Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de
Catalunya.
DESÈ.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.
ONZÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

8.- APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2016
Atès el que estableix l´article 37.2 de l´Estatut dels Treballadors, el qual indica que de
les catorze festes laborals, dues seran locals.

Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya s´estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre de la Conselleria d´Empresa i Ocupació, a proposta dels
municipis respectius.
Atès el que determina l´article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

Plaça de l’Ajuntament, 3. 17534 Ribes de Freser (Girona) · Tel. 972 727 184 / Fax. 972 727 016 · www.ajribesdefreser.cat / ribesdefreser@ajribesdefreser.cat

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR com a festes locals de Ribes de Freser per l´any 2016 els dies
següents:
. 13 de juny de 2016
. 16 d´agost de 2016
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Departament d´Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, a fi i efectes oportuns.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
9.- APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fonaments del nostre sistema educatiu.
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà
un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques.
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
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SEGON.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
QUART.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
CINQUÈ.Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos,
08014 de Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
10.- MOCIÓ PER RATIFICAR EL COMPROMÍS SIGNAT ABANS DE LES
ELECCIONS MJNICIPALS DE PERTANENÇA A L´AMI I DE SUPORT I
COMPROMÍS PEL 27 DE SETEMBRE DE 2015
Som conscients del repte políticament transcendent que viu el nostre país arran del
procés de constituir un nou Estat independent per a Catalunya.
També som conscients del paper especialment important que hi tenen els municipis,
així com de la necessitat d´impulsar, des dels ajuntaments, totes les accions que
corresponguin per continuar donant fortalesa, legitimitat i suport al procés que ens ha
de portar a la constitució de la República catalana com a Estat independent.
És sabut que l´Estat espanyol posarà tots els seus recursos per entorpir el procés amb
l´ajuda dels partits unionistes.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Donar suport a la continuïtat del nostre ajuntament a l´Associació de
Municipis per la Independència (AMI).
SEGON.- Donar suport a totes aquelles accions i campanyes de la societat civil i dels
partits polítics que contribueixin a fer de les eleccions al Parlament del 27 de setembre,
l´instrument per assolir la independència de Catalunya, amb un clar recolzament a tots
els partits sobiranistes, per dotar de caràcter plebiscitari aquestes eleccions.
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TERCER.- Assumir que, en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre
configurin una majoria independentista al Parlament, donarem tot el suport perquè el
nostre ajuntament amb el seu alcalde al capdavant es posi a disposició del govern del
país per tot el que consideri oportú en la gestió de la constitució de l´Estat català,
superant si cal, totes les traves que hi puguin posar els poders de l´Estat espanyol.
QUART.- Donarem suport a la proposta que l´alcalde, com a màxima autoritat i
representant legítim de tots els veïns/es del municipi, participi a l´Assemblea de
Càrrecs Electes que es constituirà en el cas que les institucions espanyoles
intervinguin o suprimeixin les institucions catalanes d´autogovern. Aquesta Assemblea
estarà formada pel President de la Generalitat, els diputats del Parlament de
Catalunya i els representants dels municipis de Catalunya amb l´objectiu d´assumir la
governació de Catalunya, donant així continuïtat al procés i garantint-ne la màxima
legitimitat democràtica i institucional.
Sotmesa la proposta de moció a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 7 vots ( 5 del grup
polític municipal de CiU i 2 del grup polític municipal d´ERC ) i 1 vot negatiu del grup
polític municipal de CiU.
11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Plenari Municipal dels Decrets d’Alcaldia compresos entre el
número 194 i el número 298 de 2015, ambdós inclosos.

12.- TORN OBERT DE PARAULA
El Sr. Marc Prat i Arrey, alcalde-president, comenta que s´ha hagut de dur a terme una
actuació d´urgència a les escales d´accès a les escoles i que abans d´iniciar el proper
curs escolar, aquesta actuació estarà finalitzada.
A continuació el regidor, Sr. Cosme Moreno, comenta les actuacions que hi ha previst
de dur a terme aquest any en motiu de la celebració de la Diada Nacional de
Catalunya, destacant que s´han organitzat conjuntament amb el grup d´ERC. A tal
efecte explica que, el dia 10 de setembre a les 20:00 hores, es farà el repartiment de
les torxes al Castell de St. Pere i a les 20:30 hores s´iniciarà de la marxa amb els
Randellaires i el Drac de Ribes.
El dia 11 de setembre es farà l´acte institucional a les 10:30 al Monument de Joan
Triadú.
Seguidament la regidora, Sra. Maria Perramon, comenta que tot i que el seu grup van
votar a favor de les indemnitzacions dels regidors per aquesta legislatura en el darrer
plenari municipal, vol deixar constància que s´han sentit una mica desplaçats ja que
s´han abaixat imports respecte els imports que es cobraren en l´anterior legislatura,
s´han suprimit comissions i posa per exemple, la comissió informativa de no ple i
també la Junta de Govern Local, de manera que els regidors de l´oposició queden
rellevats únicament al Plenari Municipal que es farà cada 2 mesos.
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Demana si se´ls podria fer una taula comparativa dels imports que es pagaven en
concepte d´indemnitzacions als regidors la passada legislatura i els que es cobraran
en la present.
El senyor Alcalde comenta que quan es va decidir crear una comissió informativa de
no ple, es va fer tot i saber que aquesta comissió era una comissió no reglada però es
va creure convenient de fer-la perquè es va passar de fer ple cada mes a cada dos
mesos.
No té inconvenient en fer una reunió periòdica amb tots els regidors de la Corporació,
si aquesta reunió es creu necessària. Destaca que estan oberts a fer-la i així mantenir
informats dels diferents temes als regidors de l´oposoció.
Pel que fa a les remuneracions o indemnitzacions que cobren els regidors per
assistència als òrgans col.legiats dels quals formen part, atès que només té dedicació
exclusiva a l´ajuntament l´alcalde, la resta de regidors només poden cobrar
indemnitzacions per assistència a aquestes comissions o òrgans. Per aquest motiu i
tenint en compte que els regidors de l´equip de govern dedicaran moltes hores a
l´ajuntament, varen creure que calia fer reunions de govern cada 15 dies, tot i que
sovint són cada setmana, i cobrar per l´assistència en aquestes reunions, tal i com es
venia fent amb la Junta de Govern Local que en aquesta legislatura s´ha suprimit,
destacant que les quantitats aprovades no van per sobre del que es venia cobrant en
anteriors mandants, si bé tot dependrà de l´assistència dels regidors a aquests òrgans.
El senyor alcalde considera que per donar major transparència, seria bo que aquestes
indemnitzacions que cobren els regidors es publiquessin a la web cada 6 mesos.
La regidora, Sra. maria Perramon, considera que s´ha de cobrar per la feina que els
regidors fan a l´ajuntament i enten, de l´explicació que acaba de fer el senyor alcalde
que, per mantenir una quantitat econòmica als regidors, s han rebaixat imports i s´han
eliminat comissions, passant de cobrar 160 euros per assistència a 125 euros.
El senyor alcalde li diu que la diferència del que cobra un regidor de l´equip de govern
amb un regidor de l´oposició és amb el que cobra el regidor de l´equip de govern per
assistència a la Comissió de seguiment del govern que es reuneix cada 15 dies.
La regidora, Sra. Perramon creu interessant que es facin reunions encara que siguin
informals cada mes per mantenir informats als regidors de l´oposició.
El senyor alcalde veu bé la proposta formulada per la regidora i considera que ja es
pot fixar un dia al mes per a trobar-se.
Sense més assumptes a tractar, a les 19:45 hores s’aixeca la sessió que jo com a
secretària en dono fe.
La Secretària,

L’Alcalde,

Raquel Costa Iglesias

Marc Prat Arrey
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