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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 26
de juliol de 1999. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a
l'objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació núm. 12, amb
caràcter extraordinari i urgent, en primera convocatòria.¡Error! Marcador no
definido.
ASSISTENTS
Alcalde president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Joaquim García i Comas
Ramon Fontdevila i Subirana
Joan Canongia i Gerona
Eduard Teixeiro i Macipe
Josep Ramon Mora i Villamate
José Luis Irujo Fatuarte
Ignasi Perramon i Carrió

Regidors i regidores
Sra. Montserrat Pons i Vallès
Sr. Josep Camprubí Duocastella
Sr. Josep Empez i García
Sra. Anna Torres i García
Sr. Francesc Caballo i Molina
Sra. Montserrat Selga i Brunet
Sr. Francesc de Puig i Viladrich
Sr. Antoni Llobet i Mercadé
Sra. Maria Mercè Rosich i Vilaró
Sr. Josep Maria Subirana i Casas
Sra. Maria Rosa Riera i Monserrat
Sr. Josep Maria Sala i Rovira
Sr. Josep Vives i Portell
Sra. Rosa Maria Carné i Barnaus
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Sra. Carina Rius i Díaz
Secretari general accidental
Sr.
ABSENTS

Lluís Granero i Vilarasau
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Sra. Aida Guillaumet i Cornet
La Presidència obre la sessió quan són les 21 h i 47 min, i després de
comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, s’entra
tot seguit a conèixer els assumptes compresos a l’ordre del dia següent:
El senyor Francesc de Puig i Viladrich comunica a l'alcaldia que, per tenir
interès personal en aquest assumpte, s'ha d'abstenir de participar en la seva
deliberació i votació i, a tal efecte, de conformitat amb allò que disposa l'article
76 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i
l'article 96 del ROF, abandona el Saló de Sessions mentre es discuteix i es vota
aquest assumpte.
1.

PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA
CONVOCATÒRIA I, SI ESCAU, RATIFICAR-LA

Sotmès a votació el pronunciament sobre la urgència de la convocatòria, el Ple
Corporatiu, per unanimitat dels 23 membres presents acorda apreciar la
urgència de la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària i urgent i, en
conseqüència, ratificar-la.
2.

DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE DE LA SOL.LICITUD
PRESENTADA PEL SENYOR FRANCESC DE PUIG I VILADRICH A
LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA,
PER
TAL
DE
COMPATIBILITZAR L'ACTIVITAT DE DIRECTOR DEL CENTRE
D'ALT RENDIMENT DE SANT CUGAT AMB LA DE REGIDOR
D'AQUEST AJUNTAMENT

El secretari dóna compte del dictamen que, transcrit, diu el següent:
" Vist l'escrit presentat pel Sr. Francesc de Puig i Viladrich, en la seva
condició de regidor d'aquest Ajuntament, del dia 20 de juliol de 1999, en el
que hi fa constar que, de conformitat amb la vigent legislació
d'incompatibilitats de personal al servei de les Administracions Públiques, ha
demanat a la Generalitat de Catalunya la corresponent declaració de
compatibilitat del seu lloc de treball, com a director del Centre d'Alt
Rendiment de Sant Cugat, amb el càrrec de regidor d'aquest Ajuntament;
demanant que el Ple d'aquest Ajuntament es doni per assabentat del
contingut de la seva sol.licitud de compatibilitat als efectes que legalment
corresponguin.
Atès que, de conformitat amb allò previst a l'article 5.b) de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, en relació amb l'article 178.2.b) de la Llei
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Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, els membres de
les Corporacions Locals que no desenvolupin càrrec retribuïts i dedicació
exclusiva, poden compatibilitzar la seva activitat pública amb la del càrrec
electe d'una altra Corporació amb dret a la percepció de les dietes,
indemnitzacions o assistències que corresponguin.
Atès que, per altra banda, l'article 3.b) de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, disposa:
"El personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei podrà compatibilitzar les seves
activitats amb el desenvolupament dels següents càrrecs electius: ... b)
Membres de les corporacions locals, llevat que desenvolupin en elles càrrecs
retribuïts de forma periòdica i que tinguin dedicació exclusiva. En tot cas,
solament podran percebre la retribució corresponent a una de les activitats,
sens perjudici de les dietes, indemnitzacions o assistències que
corresponguin a l'altra activitat".
Atès que, de conformitat amb l'acord del Ple corporatiu adoptat en la sessió
extraordinària del dia 26 de juliol de 1999, el Sr. Francesc de Puig i Viladrich
no ocupa el càrrec de Regidor en règim de dedicació exclusiva, sinó que el
desenvolupa amb dedicació ordinària i percep la quantitat de 175.000
pessetes mensuals brutes, amb caràcter d'indemnització per catorze
mensualitats.
Per tot això, es proposa al Ple corporatiu l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.
DONAR-SE PER ASSABENTAT el Ple de la Corporació de la
sol.licitud formulada pel Sr. Francesc de Puig i Viladrich, en la seva condició
de regidor d'aquest Ajuntament, demanant a la Generalitat de Catalunya la
corresponent declaració de compatibilitat del seu lloc de treball com a
director del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, amb el càrrec de regidor
d'aquest Ajuntament.
SEGON.
INFORMAR favorablement la petició continguda en la sol.licitud
formulada pel Sr. Francesc de Puig i Viladrich per tal que pugui
compatibilitzar l'activitat pública principal del lloc de treball de director del
Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, depenent del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, amb l'activitat pública secundària de regidor
d'aquest Ajuntament, d'acord amb l'article 5.b) de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats de personal al servei de les Administracions
Públiques, amb concordança amb l'article 3.b) de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.
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TERCER.
FER CONSTAR, als efectes d'allò que disposen els articles 5.b)
de la Llei 53/1984 esmentada, i 3.b) i 5 de la Llei 21/1987 esmentada que el
Sr. Francesc de Puig i Viladrich no ocupa el càrrec de regidor en règim de
dedicació exclusiva, sinó que el desenvolupa amb dedicació ordinària i
percep la quantitat de 175.000 pessetes mensuals brutes, amb caràcter
d'indemnització per catorze mensualitats".
L'alcalde manifesta que la posició de la Corporació és favorable a la
concessió d'aquesta compatibilitat perquè el senyor de Puig pugui
compatibilitzar la seva activitat al Centre d'Alt Rendiment amb la de regidor
de l'Ajuntament de Manresa.
Sotmès el dictamen a votació, s'aprova per unanimitat dels 23 membres
presents.
I a l’haver-se tractat ja tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l’alcalde
aixeca la sessió i desitja bones vacances a tothom, quan són les 21 h i 55 min,
de tot el qual, com a secretari accidental, certifico, i s’estén aquesta acta en els
fulls del paper segellat de la Generalitat núm................... i correlativament fins el
........................

El secretari accidental

Vist i plau
l’alcalde,

