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05/15-ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 1 de juny de 2015 
 
Reunits a la Sala de Plens de la Casa Consistorial essent les catorze hores i trenta minuts 
del dia 1 de juny de 2015, hi són a la sessió els següents membres; 
 
Ramon Cònsola Palau    Alcalde – President d'aquesta Corporació 
Miquel Campas Pla    1r Tinent d’alcalde 
Montserrat Segura Basela  2a Tinent d’alcalde 
Rosa Mª Buira Castell  3a Tinent d’alcalde 
Robert Tarrio Carulla   Regidor 
Brigit Jubillar Jové   Regidora 
Ramon Cadens Bosch  Regidor 
Antonio Rispa Fàbrega  Regidor 
 
No assisteixen el regidors Sr. Josep Sarret Torrades, Sr. Francesc Niubó Bosch i Sr. 
Francesc X. Maruenda Llobera. Comprovat el quòrum necessari per celebrar la sessió. 
Actua com a Secretària la Sra. Pilar Casanova Navarro qui dóna fe de l'Acte.  
 
 
1r. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Atès que en l’anterior Ple  va donar-se compte de diferents Decrets d’Alcaldia, sent l’últim 
d’aquests Decrets el  042/2015. 

 
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm.: 043/2015 fins al núm. 099/2015 ambdós 
inclosos. 
 
 
2n. PROPOSTA APROVACIÓ DE LES MODELS DE DECLARACIÓ DE BENS I DE 
POSSIBLES INCOMPATIBILITATS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 

Considerant que, per Provisió d'Ajuntament de data 25 de maig de 2015, es va manifestar 
la necessitat d'aprovar el model de document necessari per a la realització de la declaració 
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o 
pugui proporcionar ingressos econòmics, així com model per a efectuar la declaració dels 
seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les 
societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, 
Patrimoni i, si escau, Societats i la creació dels seus corresponents Registres. 

Atès l'Informe de Secretaria de data 25 de maig de 2015 i de conformitat amb el disposat 
en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, es 
proposa al Ple el següent acord; 

ACORD 
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PRIMER. Aprovar el model de document necessari per a la realització de la declaració 
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o 
pugui proporcionar ingressos econòmics, així com model per a efectuar la declaració dels 
seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les 
societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, 
Patrimoni i, si escau, Societats, que s'insereixen a continuació.  

SEGON. Aprovar la creació dels corresponents Registres d'Activitats i de Béns 
Patrimonials. 

TERCER. Comunicar als representants locals, el Personal directiu local i els Funcionaris de 
les Corporacions Locals amb habilitació de caràcter estatal [que, conforme al previst en 
l'article 5.2 de la Disposició Addicional SEGONA de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic, ocupin en les Entitats locals llocs que hagin estat proveïts 
mitjançant lliure designació en atenció al caràcter directiu de les seves funcions o a 
l'especial responsabilitat que assumeixin], que haurien de completar i presentar en el 
Registre corresponent la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre 
qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com 
la declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus i de 
les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, si escau, Societats, segons 
model normalitzat». 

No obstant el Ple acordarà allò que cregui oportú. 

El Sr. Consola explica que es un formulari formal i establert per la llei, l’han de fer tant els 
regidors que entren com els que surten, es el Registre d’Activitats i de Bens Patrimonials i 
el Registre d’Interessos. 

La Secretaria explica que es un model que va passar el Col·legi de Secretaris, l’han de 
presentar tant els regidors que marxen com els que entren, un es per bens patrimonials i 
l’altre per si tenen alguna incompatibilitat amb el càrrec. 

Feta la votació: 
 
A favor: 7 (CIU + PP) 
Abstencions: 1 (ERC) 
 
 
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde s’aixeca dona per acabada la sessió essent 
les vint-i-una hores i trenta-cinc minuts, que com secretaria certifico. 
 
Vist-i-plau 
L’Alcalde      Secretària interventora  
 
 
Ramon Consola Palau    Pilar Casanova Navarro 


