AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU
08503 (OSONA)

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.:
Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

4/2017
Extraordinari
24/05/17
A les 19:30h.
Sala de Plens de la Casa Consistorial de Sant Bartomeu del Grau

Assistents
Alcalde

Emili Benito Sayol (SBiALB)

Regidors

Josep Salvans Crespi (SBiALB)
Xavier Puig Fernández (SBiALB)
Judit Musoll Pascuet (CiU)
David Puyol Pérez (Ixsbg)
Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

Excusa la seva assistència:
Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

ORDRE DEL DIA
1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 5 d’abril de 2017
2- Aprovació de la modificació de crèdit 3/2017
3- Aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament

Desenvolupament de la sessió
Oberta la sessió per la Presidència a les 19:30 hores s'ha obtingut el quòrum de la
totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació, assistits per mi la secretària
interventora accidental, M. Roser Prat Corominas, que certifico.

1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 5 D’ABRIL DE 2017
Vista l’acta de la sessió del Ple municipal de data 5 d’abril de 2017, de la qual se n'ha
lliurat còpia a tots els membres del Ple amb anterioritat a aquesta sessió.
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Es proposa l'adopció de l'acord següent:
- Aprovar l’acta de la sessió del Ple municipal corresponent al dia 5 d’abril de 2017.
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

Judit Musoll Pascuet (CiU)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra

2- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2017
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 3/2017 per
crèdits extraordinaris, motivat pel que s’esmenta en el proveïment de l’alcaldia de data
10 de maig de 2017.
Vist l’informe emès per la secretària interventora accidental de data 10 de maig de 2017.
Atès que es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable per això, de conformitat amb l’establert en l’article 175 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.
Per tot l'esmentat, al ple de la Corporació es proposa l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2017 per
crèdits extraordinaris d’acord amb el següent detall:
DESPESES
Despesa per inversió
Crèdit extraordinari
Partida
1532/610.13
TOTAL

Descripció
REMODELACIO INTEGRAL CARRER VELL

Modificació
727.769,79
727.769,79

TOTAL DESPESA

727.769,79

FINANÇAMENT
Finançament despesa per inversió
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(A) Amb romanent per despeses generals:
Partida
870.00

Descripció
ROMANENT PER DESPESES GENERALS

Modificació
181.942,45

(B) Amb nous ingressos:
Partida
750.68

Descripció
BARRIS REMODELACIO INTEGRAL CARRER VELL

Modificació
545.827,34

TOTAL FINANÇAMENT A + B

727.769,79

SEGON: Publicar el present acord, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant un termini de quinze dies, a
efectes de possibles al·legacions i/o reclamacions. En cas que no es presenti cap
al·legació i/o reclamació el present acord esdevindrà definitivament aprovat. En cas
contrari, l'Alcaldia disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre les al·legacions i/o
reclamacions presentades.
TERCER: Publicar, un cop aprovada definitivament, la modificació, un resum de la
mateixa en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

Judit Musoll Pascuet (CiU)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

3- APROVACIÓ
L’AJUNTAMENT

DEL

CODI

DE

Abstencions

CONDUCTA DELS

Vots en contra

ALTS

CÀRRECS

DE

Introducció
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern (d’ara endavant la LTC), té per finalitat establir un sistema de relació entre
les persones i l’Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el
coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora
de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia de la
rendició de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública (art. 1.2).
Segons el preàmbul de la Llei, una societat democràtica i la necessitat que els
interessos públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat obliga que
l’actuació dels servidors públics s’ajusti a uns paràmetres que garanteixin el compliment
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d’aquests principis, a través de codis de conducta i bones pràctiques que tenen com a
destinataris els servidors públics.
Dins dels objectius de la LTC, l’article 1 assenyala, entre d’altres: regular i garantir la
transparència de l’activitat pública i, alhora, establir els principis i les obligacions de bon
govern, d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs, el personal al servei de
l’Administració i la resta de persones a qui és aplicable aquesta Llei.
En aquest sentit, la Llei estableix el concepte de bon govern (art. 2.d), sota el qual
s’engloben tots aquells principis, obligacions i bones pràctiques que han de seguir els
alts càrrecs de l’Administració, els càrrecs directius i la resta de personal al servei de les
administracions, per tal d’aconseguir que els interessos públics i generals es realitzin
amb la màxima objectivitat i transparència.
Pel que fa al bon govern, l’apartat 1r de l’article 55 de la LTC enumera tot un seguit de
principis d’actuació i, alhora, estableix, que el Govern, els ens locals i els altres
organismes i institucions públiques, inclosos en l’article 3.1, han d’elaborar un codi de
conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació
esmentats (art. 55.3 LTC).
El Parlament de Catalunya va aprovar, en data 5 de febrer de 2015, la Moció 179/X
sobre les accions per desplegar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, en virtut de la qual va instar el Govern de la
Generalitat a crear un marc estable de coordinació amb el món local, per desplegar i
aplicar la llei en el seu àmbit competencial, i facilitar les formes de cooperació
necessàries.
Arran d’aquest mandat parlamentari, la Generalitat, mitjançant el Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge; l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya; el Consorci AOC; les quatre diputacions; l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya van impulsar un projecte comú, a
través de la signatura d’un conveni marc, per facilitar el compliment de la Llei als més de
2.200 ens que componen l’Administració local de Catalunya,
El conveni, subscrit en data 2 de juny de 2015, té per objecte l’establiment d’un marc de
col·laboració estable a través de la denominada Xarxa de Governs Transparents de
Catalunya, el qual s’ha concretat en un conjunt de recursos jurídics, tecnològics i de
formació pels ens locals de Catalunya.
Aquesta guia és un complement del model de codi de conducta. No té valor normatiu.
Té com objectiu orientar els ens locals en l’aplicació del codi de conducta i ser un
instrument que faciliti als ens locals i als alts càrrecs el seu compliment. S’actualitzarà a
mesura que es produeixin canvis en el model de codi de conducta al qual complementa.
Per tot l’esmentat al ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament, el text íntegre
del qual s’annexa a la present resolució.
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SEGON.- Fer públic aquest Acord i el Codi de conducta en el Portal de la transparència
de l’Ajuntament.
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

Judit Musoll Pascuet (CiU)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra

I sense més assumptes a tractar i essent les 19:50h l'alcalde aixeca la sessió, de la qual
jo, la secretària interventora accidental, estenc aquesta acta.
La secretària interventora acctal.

L'alcalde

Passeig del Grau, núm. 10 - Tel: 93 888 90 00 Fax: 93 888 98 00
a/e: ajuntament@sbg.cat

5

