ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2017

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2017000001
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 25 de juliol de 2017
Hora d’inici: 21:00 h
Hora de fi: 21:26 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Anna Magem Marso, Alcalde
Ramon Roig Sole, Regidor/A
Rosa Sala Domingo, Regidor/A
Manuel Flores Zurita, Regidor/A
Alexis Saez Monleon, Regidor/A
Laura Moreso Castro, Regidor/A
Antoni Mas Bigas, Regidor/A
David Soldevila Senmarti, Regidor/A
Tomas Girvent Oliva, Regidor/A
Jaume Criach Vila, Regidor/A
Miriam Menendez Galceran, Secretària
Han excusat la seva presència:
Jose Luis Jeronimo Prados, Regidor/A

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
3.- PROPOSTA PLE MODIFICACIO RETRIBUCIO I DEDICACIO ALCALDESSSA
4.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
5.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Presentada la minuta de l’acta de la sessió anterior (Ple del dia 30/05/2017) la presidenta la

sotmet a votació resultant aprovada amb sis vots a favor dels regidors del grup Junts per
Balenyà, un vot a favor del regidor del grup Convergència i Unió, un vot a favor del regidor
del grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i dues abstencions dels
regidors del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés.
En conseqüència la presidenta autoritza la seva transcripció al llibre corresponent.
2.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
Es dóna compte al Ple els Decrets d’Alcaldia signats entre el 25/05/2017 fins el 19/07/2017.
El Ple queda assabentat del seu contingut.

3.0.- PROPOSTA PLE MODIFICACIO RETRIBUCIO I DEDICACIO ALCALDESSSA

MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE RETRIBUCIÓ I DEDICACIÓ DE L’ALCALDESSA
ANNA MAGEM I MARSÓ

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual donada a aquesta
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb l’article 166 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya i amb l’article 13 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici
dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així
com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la
Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats dels quals formin part, inclosos els Organismes Autònoms, així com a
ser indemnitzats per les despeses realitzades en exercici del càrrec.

Atès que la Sra. Anna Magem i Marsó esdevé presidenta de la Mancomunitat
Intermunicipal La Plana,

Atès que és convenient per aquest fet modificar el règim de dedicació setmanal i
retribució de la Sra. Anna Magem i Marsó,

El Ple acorda amb sis vots a favor dels regidors del grup Junts per Balenyà, un vot a favor
del regidor del grup Convergència i Unió, un vot a favor del regidor del grup Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal i dues abstencions dels regidors del grup Partit
dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Primer.- Modificar la dedicació a l’Ajuntament de 37 hores i mitja a 29 hores i mitja.
A la Mancomunitat hi dedicarà 8 hores.

Segon.- Modificar la retribució per la seva dedicació a l’Ajuntament de 1.750 euros bruts
mensuals a 1.400 euros bruts mensuals.

Tercer. Acordar el règim de modificació de la dedicació i retribució amb efectes d’1
d’agost de 2017.

Resultat: Aprovat per Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació

4.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
5.0.- PRECS I PREGUNTES
En Tomàs Girvent Oliva es queixa que les beques escolars no s’han publicat al BOP ni al
DOGC. Diu que només s’han publicat com a notícia.
Quedem que la Secretària de la corporació mirarà si realment si les beques són una
subvenció o no.
Respecte a les obres de la nau, el mateix Tomàs Girvent diu que s’estan fent unes
comunicacions prèvies i sembla que estan fent el que volen sense els permisos de
l’Ajuntament.
El mateix Tomàs Girvent diu que el decret 302/2016 que parlava d’unes persianes que
estaven a punt de caure on s’incoa un expedient i posteriorment s’arxiva, es troba amb
que els cons encara hi són: fa referència al carrer del Sol número 25.
La secretària li dirà quelcom.
En quan a l’aplicació del gestor d’expedients Audifilms, diu que no pot mirar les actes de
la Junta de Govern.
En Jaume Criach Vila pregunta sobre els pressupostos participatius: referent al camí de
l’ajuda. L’Alcaldessa li diu que hi estan treballant.
L’Antoni Mas Bigas anuncia la seva renuncia .
En Tomàs Girvent li agraeix la seva feina.

L’ALCALDESSA

LA SECRETÀRIA

