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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA 20 DE JUNY DE 
2019

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Caràcter: Extraordinària
Data: 20 de juny de 2019
Horari: de les 20:00 h a les 20:30 h.
Lloc: Sala de Plens
Número de la sessió: PLE2019/10

ASSISTENTS
NIL PAPIOL I CHAMPAGNE, alcalde
ANNA NOGUERA I GARCES, regidora
SERGI REGAS I BUSQUETS, regidor
GLORIA JOAQUIM I NICOLAU, regidora
MARTA ROURA BOHILS, regidora
OSCAR GUZMAN I FUENTES, regidora
PAU CASELLAS I FERRER, regidor
ANNA REYERO I PLA,  regidora
MARTA PAGES I COMA, regidora
SONIA BARO I FERRIZ, regidora
MIGUEL ANGEL NOGUERO I BECERRA, regidor

SECRETARI
Carles Mitjà i Sarvisé

ORDRE DEL DIA

1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, expedient 
A128/11-2019.

2. Creació de la Junta de Govern Local, expedient A111/1-2019.
3. Creació del Consell de Govern, expedient A128/12-2019.
4. Composició de la Comissió especial de comptes, expedient A121/1-2019.
5. Nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats que són 

de la competència del Ple, expedient A128/13-2019.
6. Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i 

indemnitzacions dels membres de la corporació, i assignació de la dotació 
econòmica als grups polítics municipals, expedient a128/14-2019.

7. Nomenament de la tresorera, expedient A128/15-2019.
8. Coneixement de la resolució de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de 

tinents d’alcalde, expedient A128/11-2019.
9. Coneixement de les delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local, 

expedient A111/1-2019.
10. Coneixement de la resolució de l’Alcaldia de distribució d’àrees de govern, 

expedient A128/16-2019.
11. Constitució grups polítics municipals, expedient A103/2-2019.
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Seguidament es procedeix a tractar els punts inclosos en l’ordre del dia.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala de sessions de  la casa consistorial, es reuneix el Ple de l’Ajuntament 
d’Hostalric en sessió extraordinària i en primera convocatòria a les 20:00 hores del 20 
de juny de 2019. Constatada l’existència de quòrum necessari per a la seva vàlida 
constitució, l’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a 
l’ordre del dia. 

1. ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINARIES DEL 
PLE, EXPEDIENT A128/11-2019
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 
de maig de 2019, és necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de 
la corporació, d’acord amb el que disposen els articles 38.a) i 78.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el Ple celebra sessió 
ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de municipis de més 20.000 
habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos, en els ajuntaments de 
municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres mesos en els 
ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants.

El Ple de la corporació acorda per unanimitat dels onze regidors assistents dels onze 
que composen el nombre de dret de la corporació municipal:

Primer. Que l’Ajuntament en Ple celebri les seves sessions ordinàries de conformitat 
amb el que disposa l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article 78.1 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, a les 
20:00 hores el segon dilluns de cada dos mesos a la sala de Plens de l’ajuntament. A 
agost i desembre podran celebrar-se el primer dilluns del mes següent, a la mateixa 
hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta 
tindrà lloc el següent  dia hàbil, a la mateixa hora. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar 
el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de 
diferència.

Segon. Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació i difondre el 
contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la 
seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern.
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2. CREACIO DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EXPEDIENT A111/1-2019
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 
de maig de 2019, és necessari establir l’estructura de la nova corporació, així com els 
òrgans en els quals es basarà el seu funcionament.

Tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria en aquest municipi, es considera 
necessària la creació de la Junta de Govern Local, a fi de dotar d’una major celeritat i 
eficàcia l’actuació municipal.

Vist el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; 48.1.b), 54 i 99.1 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, i 52, 53 i 112.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

El Ple de la corporació acorda per vuit vots a favor del Sr. Nil Papiol i Champagne, de 
la Sra. Anna Noguera i Garcés, del Sr. Sergi Regàs i Busquets, de la Sra. Marta Roura 
i Bohils, del Sr. Oscar Guzmán i Fuentes, de la Sra. Glòria Joaquim i Nicolau, del Sr. 
Pau Casellas Ferrar i de la Sra. Anna Reyero Pla del grup municipal Sumem per 
Hostalric – Acord Municipal  i tres vots en contra  de la Sra. Marta Pagès i Coma, de la 
Sra. Sònia Baro Ferriz i del Sr. Miguel Àngel Noguero Becerra del grup municipal Junts 
per Hostalric – Emociona’t: 

Primer. Crear la Junta de Govern Local, que estarà integrada per l’alcalde i un nombre 
de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la corporació, 
nomenats per l’alcalde. 

Segon. Establir que la Junta de Govern Local celebri sessió ordinària el dilluns de 
cada setmana, a les  19 hores. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de 
Nadal, la segona sessió d’agost i de desembre podrà celebrar-se el primer dilluns del 
mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió 
sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dia hàbil, a la mateixa hora.

Tercer. Notificar aquest acord als membres de la Junta de Govern Local i difondre el 
contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la 
seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern.

3. CREACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN, EXPEDIENT A128/12-2019
Atès que el nou Ajuntament, considera necessari procedir a l’establiment de la nova 
organització municipal i, en particular a la constitució del Consell de Govern, en 
exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, reconeix a aquesta Entitat.
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Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1 b) i 23 de l’esmentada 
Llei en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local i demés 
legislació complementària.
 
Atès que en conformitat amb les atribucions que confereix a l’Alcaldia l’article 23 de la 
Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, article 54 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 article 52 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i Règim jurídic de les 
Corporacions Locals.
 
El Ple de la corporació acorda per vuit vots a favor del Sr. Nil Papiol i Champagne, de 
la Sra. Anna Noguera i Garcés, del Sr. Sergi Regàs i Busquets, de la Sra. Marta Roura 
i Bohils, del Sr. Oscar Guzmán i Fuentes, de la Sra. Glòria Joaquim i Nicolau, del Sr. 
Pau Casellas Ferrar i de la Sra. Anna Reyero Pla del grup municipal Sumem per 
Hostalric – Acord Municipal  i tres vots en contra  de la Sra. Marta Pagès i Coma, de la 
Sra. Sònia Baro Ferriz i del Sr. Miguel Àngel Noguero Becerra del grup municipal Junts 
per Hostalric – Emociona’t: 

Primer. Constituir el Consell de Govern, òrgan col·legiat municipal.
L’objectiu és el d’informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la 
Junta de Govern Local i alhora trobar un espai de comunicació i debat entre les 
diferents àrees de la corporació municipal i els grups municipals.
 
Segon. El consell de Govern estarà integrat per tots els regidors i regidores amb 
delegacions genèriques i especials de l’Alcaldia i serà presidit per l’Alcalde, a fi 
d’assolir la màxima eficàcia amb l’acció de Govern i en l’administració municipal. 
Essent convidats els portaveus dels grups municipals a l’oposició si s’escau.
 
Per raó dels assumptes a tractar el President podrà demanar al personal funcionari o 
laboral de l’ajuntament, com també al personal extern contractat, que assisteixin a les 
reunions del Consell de Govern.
 
Les decisions del Consell de govern en cap cas tindran caràcter resolutori, sinó 
únicament informatiu o consultiu.
 
Tercer. El Consell de Govern celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat 
setmanal, cada dilluns a les 20:00 hores o quan finalitzi la Junta de Govern, a les 
dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte, realitzada per 
aquesta Alcaldia.
 
Quart.  Per la validesa de les sessions es requereix l’assistència de la meitat més un 
dels membres. Els acords s’adopten per majoria simple, dirimint els empats el 
President amb el vot de qualitat.
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Per la resta d’aspectes seran d’aplicació les normes sobre òrgans col·legiats 
contingudes en la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú.
 
Cinquè. Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats i als diferents serveis 
municipals pel seu coneixement i efectes.

En el torn d’explicació de vot,  na Marta Pagès i Coma expressa que,  des del grup 
municipal Junts per Hostalric–Emociona’t,  entenen que ha d’haver-hi un òrgan que 
inclogui tots els  regidors de l’actual equip de govern i el secretari on, prèviament al 
Ple,  es puguin debatre tots els punts per acordar tal com es feia en l’anterior 
legislatura. Així mateix, indica que s’ha creat un nou concepte, el de Consell de 
Govern, on un dels regidors cobrarà 200€ més mensualment per debatre en les Juntes 
de Govern allò que ja s’haurà tractat al Consell de Govern, per tant, no veuen el sentit 
d’aquests dos conceptes, Junta de Govern Local i Consell de Govern. Fa constar que, 
a l’anterior legislatura, hi havia només un sol òrgan on es cobrava per les assistències 
a la Junta de Govern 75€ i que ara, a més a més, es cobrarà 50€ per l’altre concepte – 
Fa referència a les indemnitzacions  per assistència a les sessions de Consell de 
Govern de 75€ i a la Junta de Govern de 50€. En la legislatura anterior era de 75€ 
Junta de Govern i no existia el Consell de Govern -.

Seguidament pren la paraula na Sra. Sònia Baro i Ferriz tot dient que considera que 
està molt bé pensat l’existència dels dos òrgans, Junta de Govern Local i Consell de 
Govern, però que no s’hauria de cobrar les dues assistències perquè, en l’anterior 
legislatura, ja es duia a terme però sense haver-li posat el nom de “Consell de 
Govern”. Explica que, en finalitzar les Juntes de Govern, es feia “el Consell” sense 
rebre cap percepció salarial. Conclou dient que no estimen encertat que, a partir d’ara, 
es doni aquesta percepció salarial.

Respon en Nil Papiol i Champagne explicant que, més endavant, en l’acord de 
l’”Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions 
dels membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica als grups polítics 
municipals” es detallaran  quines seran les indemnitzacions per cada assistència en 
aquests òrgans. Fa notar que no s’ajustava del tot a la legalitat i tampoc semblava 
necessari que una Junta de Govern incorporés a tot l’equip de govern i,  per aquest 
motiu, s’ha creat la figura del Consell de Govern que el que pretén es preparar tots els 
temes i tota la coordinació per tractar en la Junta de Govern de la setmana següent. 
En aquest sentit, considera que facilita molt més el diàleg entre regidors i permet un 
treball més coordinat. Continua explicant que, si bé es cert que hi haurà un regidor que 
cobrarà les  dues assistències – Junta de Govern i Consell de Govern - , la resta dels 
tres membres que participen en la Junta de Govern Local no percebran cap 
indemnització per assistència perquè, si així l’aprova el Ple de la corporació municipal, 
ja tindran les seves dedicacions exclusives o parcials.

Reprèn la paraula na  Sònia Baro i Ferriz per reiterar que estan d’acord amb la creació 
del concepte de Consell de Govern, però  no així amb la percepció salarial i afirma que 
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els regidors de la Junta de Govern no les cobraran perquè ja s’hi inclouen les 
assistències en el sou.

Seguidament en Nil Papiol i Champagne respon que, en tot cas, la persona que 
percebrà aquestes assistències a la Junta de Govern Local és la segona tinença 
d’alcaldia de la corporació municipal, si així ho aprova el Ple, qui a més portarà unes 
àrees clau del municipi com són urbanisme, via pública i seguretat ciutadana, per tant,  
és just que una regidoria tan important tingui la percepció salarial que s’adeqüi a la 
realitat. En acabar es dirigeix a la regidora na Glòria Joaquim i Nicolau per preguntar-li 
si vol afegir alguna cosa més en relació a les partides pressupostàries. 

Na Glòria Joaquim i Nicolau contesta dient que ho comentarà més endavant. 

4. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, EXPEDIENT A121/1-
2019
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 
de maig de 2019, és necessari determinar la composició de la comissió especial de 
comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència obligatòria en tots els municipis, 
d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre.

El Ple de la corporació acorda per unanimitat dels onze regidors assistents dels onze 
que composen el nombre de dret de la corporació municipal:

Primer. Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que estarà 
integrada pels membres següents:

- President: L’alcalde o regidor en qui delegui.

- Vocals: 

 Glòria Joaquim i Nicolau representant del grup polític municipal SUMEM 
PER HOSTALRIC-ACORD MUNICIPAL (SxH-AM).

 Miguel Angel Noguero i Becerra representant del grup polític municipal 
JUNTS PER HOSTALRIC – EMOCIONA’T (JxCat-JUNTS).

- Secretari: Sr. Carles Mitjà i Sarvisé, secretari de la corporació.
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Segon. Comunicar aquest acord als grups polítics municipals, per tal que designin els 
seus representants a la comissió especial de comptes mitjançant un escrit del portaveu 
adreçat a l’alcalde.

5. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIO EN ELS ORGANS 
COL·LEGIATS QUE SON DE LA COMPETENCIA DEL PLE, EXPEDIENT A128/13-
2019
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 
de maig de 2019, és necessari nomenar els representants de la corporació en els 
òrgans col·legiats que són de la competència del Ple, d’acord amb el que disposa 
l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

El Ple de la corporació acorda per vuit vots a favor del Sr. Nil Papiol i Champagne, de 
la Sra. Anna Noguera i Garcés, del Sr. Sergi Regàs i Busquets, de la Sra. Marta Roura 
i Bohils, del Sr. Oscar Guzmán i Fuentes, de la Sra. Glòria Joaquim i Nicolau, del Sr. 
Pau Casellas Ferrar i de la Sra. Anna Reyero Pla del grup municipal Sumem per 
Hostalric – Acord Municipal  i tres abstencions de la Sra. Marta Pagès i Coma, de la 
Sra. Sònia Baro Ferriz i del Sr. Miguel Àngel Noguero Becerra del grup municipal Junts 
per Hostalric – Emociona’t: 

Primer.  Nomenar els següents representants en òrgans col·legiats:

Primer. Agrupació Intermunicipal Hostalric-Fogars de la Selva, als efectes de sostenir
el Secretari en comú:
Sr. Nil Papiol i Champagne

Segon. Mancomunitat Verge dels Socors:
Sr. Nil Papiol i Champagne
Sra. Anna Noguera i Garcés
Sr. Sergi Regàs i Busquets 
Sra. Glòria Joaquim i Nicolau
 
Tercer. Patronat Acció Baix Montseny:
Sra. Glòria Joaquim i Nicolau

Quart. Consell escolar CEIP Mare de Déu dels Socors:
Sra. Anna Noguera i Garcés
 
Cinquè. Consell escolar IES Vescomtat de Cabrera:
Sra. Anna Noguera i Garcés

Sisè. Consell escolar llar d’infants El Patufet:
Sra. Anna Noguera i Garcés
 
Setè. Comissió delimitació territorial:
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Sr. Nil Papiol i Champagne
Sr. Sergi Regàs i Busquets
Sra. Sònia Baro i Fèrriz

Segon. Comunicar aquest acord als òrgans esmentats, i difondre el contingut 
d’aquest, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació 
actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa 
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

En el torn d’explicació de vot, na Marta Pagès i Coma diu que el seu grup municipal 
s’ha abstingut perquè no van poder decidir a quin òrgan col·legiat anava cada regidor.

Tot seguit pren la paraula en Nil Papiol i Champagne per explicar que, a la Comissió 
de delimitació territorial, era evident que ha de haver-hi un membre de l’oposició i, en 
relació a la resta d’òrgans col·legiats, és la proposta presentada durant la Comissió 
informativa del Ple i, com que no es var fer cap al·legació, no es va modificar.

6. ESTABLIMENT DEL REGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS, 
ASSISTENCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIO, I 
ASSIGNACIO DE LA DOTACIO ECONOMICA ALS GRUPS POLITICS 
MUNICIPALS, EXPEDIENT A128/14-2019
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 
de maig de 2019, és necessari establir el règim de dedicacions, retribucions, 
assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, així com la dotació 
econòmica dels grups polítics municipals.

La percepció d'aquestes retribucions, quan es tracti de regidors o regidores en règim 
de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb 
càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes i 
empreses que en depenen i, també , amb les indemnitzacions que s'estableixen en 
l'apartat següent i amb el desenvolupament d'altres activitats, en els termes previstos 
per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques.

Per contra, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d'aquestes retribucions 
estarà sotmesa al règim que estableix l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local.

Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 13 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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El Ple de la corporació acorda per vuit vots a favor del Sr. Nil Papiol i Champagne, de 
la Sra. Anna Noguera i Garcés, del Sr. Sergi Regàs i Busquets, de la Sra. Marta Roura 
i Bohils, del Sr. Oscar Guzmán i Fuentes, de la Sra. Glòria Joaquim i Nicolau, del Sr. 
Pau Casellas Ferrar i de la Sra. Anna Reyero Pla del grup municipal Sumem per 
Hostalric – Acord Municipal  i tres vots en contra  de la Sra. Marta Pagès i Coma, de la 
Sra. Sònia Baro Ferriz i del Sr. Miguel Àngel Noguero Becerra del grup municipal Junts 
per Hostalric – Emociona’t: 

Primer. Establir que el Sr. Nil Papiol i Champagne, alcalde de la corporació, exerceixi 
el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb una dedicació mínima de 37,5 hores 
setmanals i unes retribucions de 40.000 € anuals.

Segon. Establir que el Sra. Anna Noguera i Garcés, primer tinent d’alcalde de la 
corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima 
de 19 hores setmanals i unes retribucions de 13.500 € anuals.

Tercer. Establir que el Sra. Glòria Joaquim i Nicolau, tercer tinent d’alcalde de la 
corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima 
de 22 hores setmanals i unes retribucions de 16.500 € anuals.

Quart. Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta en el règim 
general de la Seguretat Social i percebran les seves retribucions en catorze pagues, 
dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les 
mensualitats de juny i desembre.

Cinquè. Fixar una assistència mensual de 300 € als regidors sense dedicació 
exclusiva ni parcial amb àrees de govern al seu càrrec per la seva dedicació especial a 
les tasques a desenvolupar.

Sisè. Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva 
ni dedicació parcial, amb efectes de data del ple municipal de constitució de data 15 de 
juny de 2019, el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què 
formin part:

- Per assistència a les sessions del Ple: 150 €.
- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 50 €.
- Per assistència a les sessions del Consell de Govern: 75 €.
- Per assistència a les sessions de les comissions informatives: 30 €.
- Per assistència a les sessions de la comissió especial de comptes: 30 €.
- Per assistència a les meses de contractació: 30 €.
- Per disposar d’una assegurança del vehicle a tot risc: 50€ mensuals.

Setè. Establir a favor de tots els membres de la corporació el dret a ser indemnitzats 
per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia acreditació 
documental d’aquestes.
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Vuitè. Assignar als grups polítics municipals una dotació econòmica de caràcter anual 
integrada per un component fix, idèntic per a tots els grups, de 500 €, i un altre de 
variable, de 100 € per regidor.

Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de personal de 
qualsevol tipus al servei de l'ajuntament, ni a l'adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixos de caràcter patrimonial, i serà objecte d'una comptabilitat específica que 
els grups polítics posaran a disposició del ple de la corporació quan aquest ho sol·liciti, 
en els termes previstos en la legislació vigent.

Vuitè. Notificar aquest acord als regidors i regidores afectats, fent constar a aquells 
que han estat designats per a exercir el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o 
parcial, que s'entendrà acceptat aquest règim de no manifestar-se res al respecte dins 
del termini de les 24 hores següents a la notificació.

Novè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la 
corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En el torn d’explicació de vot, en Miguel Àngel Noguero i Becerra diu que no van tenir  
prou temps per avaluar els números facilitats per l’Ajuntament però han fet  càlculs i 
seguidament exposarà el que han extret d’ells. En primer lloc, des del seu grup 
municipal, volen destacar que l’alcalde no s’hagi augmentat en  2.000 € el sou, tal i 
com permet la lleia. De la mateixa manera, entenen que s’hagi reduït en 20€ el sou del 
5 dels regidors del grup municipal Sumem per Hostalric –Acord Municipal i dels 3 
regidors de Junts per Hostalric - Emociona’t, tot i que pensen que és una quantitat 
irrisòria. Entenen, diu, que aquesta decisió està pensada per no haver de modificar la 
partida pressupostària aprovada per aquest any i exposa que,  per a l’exercici 2019,  hi 
havien pressupostats 127.000 euros dels quals s’han gastat 61.931 euros en sis 
mesos i mig i queden 68.078 euros per gastar en 5 mesos i mig, la qual cosa vol dir 
que, mensualment, s'havien gastat uns 9,527 euros i ara es pot gastar uns 11,832 
euros representant un increment de 2,305 euros mensuals des de juliol fins al 
desembre. Diu que comprenen que no hi haurà una modificació en la partida 
pressupostària però veuen que hi ha regidors als quals se’ls ha  apujat el sou i que 
suposen que, a partir del 2020, quan s’hagi d’aprovar el nou pressupost, tot quedarà 
regulat.  El seu grup municipal vol deixar constància d’aquest increment de sou ja que, 
en un cas, s’ha augmentat en 200 euros i, en l’altre, 62,5 euros mensuals; tot i ser 
quantitats petites, al final de l’any representen una despesa de 3.150 euros. Afirma 
que  un cop analitzats els ingressos i les despeses, hi ha una diferència de  2.500 
euros al mes. En acabar diu que estan a favor del pressupost assignat i dels sous, 
però no els quadra que es retalli per un costat i s’afegeixi per l’altre i reitera que 
entenen que és fruit del pressupost consignat per l’exercici 2019  i que a l’exercici 
2020 es modificarà i seran altres els números.
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En Nil Papiol i Champagne agraeix que s’hagi fet esment del fet que l’alcaldia podia 
apujar-se el sou fins a 42,000 euros anuals i que no ho fa . Agraeix que es faci aquesta 
reflexió i més quan l’alcaldia tindrà dedicació exclusiva i que l’alcalde no participarà a 
cap  òrgan superior al de la corporació municipal. Exposa que un regidor base a l’any 
2018 cobrava uns 830 euros, aproximadament, i al 2019 passarà a cobrar uns 780 
euros mensuals, de manera que hi ha una disminució salarial. Continua dient que 
abans hi havia tres dedicacions exclusives i, en aquesta legislatura, només hi haurà 
una dedicació exclusiva i dues de parcials. Explica que la part del sou que augmenta 
es deu al fet que aquestes dues dedicacions a mitja jornada estaran donades d’alta i 
cotitzaran a la Seguretat Social, cosa que no passava a l’anterior mandat. Manifesta 
que podrien entrar en el fons de la discussió de parlar si s’apugen o  s’abaixen les 
Comissions informatives i que, de fet,  podria  no haver-hi i estalviar uns quants millers 
de euros a l’any perquè no hi estan obligats, però considera que és molt important que 
hi hagi un òrgan d’interlocució i debat amb els regidors de l’oposició.

Seguidament pren la paraula na Glòria Joaquim i Nicolau per informar que en Miquel 
Angel Noguero i Becerra té una quantitat malament. Indica que les retribucions de 
l’últim mandat  van ser de 65,078 euros segons el llistat actualitzat aquell mateix dia i 
es posa a la seva disposició per comentar-ho posteriorment. Continua dient que han 
hagut d’agafar una partida pressupostària, la qual s’ha respectat al màxim, i que el que 
han fet és aplicar el seu programa electoral,  per tant, van decidir donar importància als 
eixos bàsics del seu programa durant l’exercici 2019; després en l’any 2020, 
evidentment, les dedicacions parcials potser canviaran perquè el compromís del grup 
municipal de Sumem per Hostalric – Acord Municipal,  és fer una auditoria en entrar a 
l’Ajuntament i això requereix un cert temps. Declara que el que han volgut fer és que 
aquesta partida i aquesta variació reflectissin el que significa per Sumem per Hostalric 
– Acord Municipal haver entrat a l’Ajuntament i  fer la gestió del pressupost de l’any 
2019.  Reitera que després podran detallar els números  quan els regidors de 
l’oposició disposin de les dades actualitzades perquè en aquell moment existeix una 
petita diferència .

En Miguel Angel Noguero i Becerra indica que les dades de les quals disposa són de 
data de 19 de juny, es a dir, del dia anterior i fa constar que en aquest període va 
haver-hi un increment de 4,000 euros del qual no n’estava informat.

Reprèn la paraula na Glòria Joaquim i Nicolau assegurant que hi faltava una partida la 
qual es va comptabilitzar aquell mateix dia a última hora. 

Tot seguit  en  Miguel Angel Noguero i Becerra repeteix que, des del seu grup 
municipal, ja sabien que es podria haver prescindit de les Comissions i que l’equip de 
govern actual vol transparència i continuar en la mateixa línia de  l’anterior mandat i 
que l’única cosa que volen deixar clar és que, per un costat, no entenen que es retallin 
en 20 euros les Comissions i, per l’altre,  que les pujades de sou no són proporcionals 
a les retallades. Només volen deixar constància d’aquest fet i volen tornar a reiterar 
que, de cara a l’any vinent, entenen que, com que el grup municipal de Sumem per 
Hostalric – Acord Municipal té majoria absoluta, seran ells qui decidiran el pressupost i 
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que el seu grup municipal, Junts per Hostalric – Emociona’t, haurà de debatre els 
números.

En Nil Papiol i Champagne reprèn la paraula i confirma que s’ha deixat constància i 
torna a repetir que hi ha un regidor més a l’equip de govern, fet que ha obligat a l’equip 
de govern a fer un esforç per ajustar-se al pressupost perquè era un compromís 
electoral intentar mantenir al màxim possible aquesta partida.

7. NOMENAMENT DE LA TRESORERA, EXPEDIENT A128/15-2019
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 
de maig de 2019, és necessari nomenar el tresorer/a de la corporació.

Estableix l'article 2.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional, el següent:

«1. Són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals, la 
responsabilitat administrativa de les quals està reservada a funcionaris d'Administració 
Local amb habilitació de caràcter nacional, les següents:

a. Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu.

b. Intervenció-Tresoreria, comprensiva del control i la fiscalització interna de la 
gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i 
recaptació.

c. Secretaria-Intervenció, a la qual corresponen les funcions de la fe pública i 
l'assessorament legal preceptiu i les funcions de control i fiscalització interna de 
la gestió econòmica i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació ».

Atès el Reial Decret 128/2018, de 16 de març que ha establert, en la disposició 
transitòria sisena, de règim transitori relatiu a les funcions de Tresoreria de les 
corporacions locals.

Segons el mateix, i en relació a les secretaries classificades en classe 3ª, l'apartat 3 de 
dita disposició estableix:

«3. En les corporacions locals la Secretaria està classificada en classe 3ª, 
excepcionalment, la funció de tresoreria es desenvoluparà pel titular del lloc de 
Secretaria, sempre que no sigui possible que aquesta funció s'exerceixi mitjançant 
agrupació de Tresoreria, o per les diputacions provincials, Entitats equivalents o 
comunitats autònomes uniprovincials, a través dels seus serveis d'assistència tècnica, 
o mitjançant acumulació a través d'un lloc de col·laboració o bé no sigui possible el 
seu exercici per funcionari propi de l'entitat local ».
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El Ple de la corporació acorda per unanimitat dels onze regidors assistents dels onze 
que composen el nombre de dret de la corporació municipal:

Primer. Nomenar a la Sra. Maria Angels Soley Llapart, tresorera de l’Ajuntament 
d’Hostalric.

Segon. Rellevar-la de l’obligació de prestar fiança i establir que la resta de regidors 
seran responsables solidàriament del resultat de la gestió.

Tercer. Facultar-la per a la gestió dels comptes bancaris de l’Ajuntament i autoritzar 
per a la disposició de fons la seva signatura, la qual serà sempre necessària juntament 
amb la de l’alcalde i la del secretari interventor.

Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que celebri.

Cinquè. Notificar aquesta resolució a la interessada.

8. CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE 
NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE, EXPEDIENT A128/11-2019
Tot seguit és dóna compte del Decret de l’Alcaldia número 2019/5 de data 17 de juny, 
el contingut literal del qual és el següent:

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 
de maig de 2019, és necessari que aquesta Alcaldia nomeni els tinents d’alcalde, ja 
que són òrgans d’existència obligatòria en tots els ajuntaments.

Vist el que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local; 53.2 i 55 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 46 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,

RESOLC:

Primer. Nomenar tinents d’alcalde els regidors/es membres de la Junta de Govern 
Local que tot seguit es relacionen:

- Primer tinent d’alcalde: Sra. Anna Noguera Garcés
- Segon tinent d’alcalde: Sr. Sergi Regàs Busquets
- Tercer tinent d’alcalde: Sra. Glòria Joaquim Nicolau

Segon. Notificar aquesta resolució als regidors/es nomenats, fent-los constar que 
hauran de mantenir informada a aquesta alcaldia de l'exercici de les seves atribucions 
com a alcalde/alcaldessa accidental, i que durant aquest exercici no podran modificar 
les delegacions ja efectuades per aquesta alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres 
noves.
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Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis 
de la corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri.

9. CONEIXEMENT DE LES DELEGACIONS DE L’ALCALDIA A LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL, EXPEDIENT A111/1-2019
Tot seguit és dóna compte del Decret de l’Alcaldia número 2019/6, de data 17 de juny 
de 2019, el contingut literal del qual és el següent:

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 
de maig de 2019, aquesta Alcaldia, amb la finalitat d’aconseguir més debat i 
participació en la decisió de determinats assumptes municipals, considera necessària 
la delegació d’algunes de les seves atribucions a la Junta de Govern Local, òrgan que 
està previst crear per acord plenari en la propera sessió extraordinària d’organització i 
funcionament, tot i no ser d’existència obligatòria en aquest municipi.

Vist el que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local; 53.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 43.2 i 44 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer. La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar 
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions,
ostentarà, per delegació, les competències que li atorgui aquesta Alcaldia i el Ple de 
l’Ajuntament en matèria d’urbanisme, d’activitats classificades, de personal, d’hisenda, 
processal i altres atribucions que se li deleguin.

Segon. Aquesta Alcaldia delega en la Junta de Govern Local totes aquelles 
competències que no siguin indelegables de conformitat amb allò que es disposa a la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en la redacció donada 
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en el seu article 21, paràgrafs f), g), h), j), n), ñ), o), 
p), q) i s), i que són els següents:

“f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, 
disposar despeses dins dels límits de la seva competència.



15

g) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats 
pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries 
que no siguin fixes i periòdiques.

h) Acordar el nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris 
de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en 
aquests dos últims casos, en la primera sessió que es celebri.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments 
de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva voluntat o per infracció de les 
ordenances municipals, excepte en els casos en què aquesta facultat sigui atribuïda a
altres òrgans.

ñ) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10
per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost, incloses les de caràcter plurianual 
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

o) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió i siguin previstos en el Pressupost.

p) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del Pressupost, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge
ni la quantia indicats en els següents supòsits:

La de béns immobles, sempre que sigui prevista en el Pressupost.

La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic la alienació dels
quals no es trobi prevista en el Pressupost.

q) L’atorgament de les llicències, a no ser que les lleis sectorials ho atribueixin 
expressament al Ple.

s) Les altres que expressament li atribueixen les lleis i aquelles que la legislació de 
l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres 
òrgans municipals.”

Tercer. Que igualment li correspondran les que el Ple municipal li atribueixi mitjançant
resolució expressa.

Quart. El règim aplicable per la Junta de Govern Local, de les competències que li han
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estat delegades, és el que estableix la legislació administrativa general, amb l’abast i 
en les condicions específiques que s’expliciten al punt segon de la present resolució.

Cinquè. D’acord amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, aquestes delegacions tindran efecte des el dia següent a l'adopció 
d'aquesta resolució, encara que no s'hagi produït la seva publicació en el butlletí oficial 
de la província, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació 
d'aquesta alcaldia.

Sisè. Comunicar aquesta resolució a tots els membres de la junta de govern local, als 
portaveus dels grups polítics municipals i la dels responsables dels diferents serveis 
municipals, per al seu coneixement i efectes.

Setè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis 
de la corporació i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu 
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Vuitè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri.

10. CONEIXEMENT DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DISTRIBUCIÓ 
D’ÀREES DE GOVERN, EXPEDIENT A128/16-2019
Tot seguit és dóna compte del Decret de l’Alcaldia número 2019/7, de data 17 de juny 
de 2019, el contingut literal del qual és el següent:

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 
de maig de 2019, de conformitat amb les facultats i atribucions concedides pels articles 
43, 44 i 45 del Reglament d’organització, funcionament i de règim jurídic de les entitats 
locals, s’han distribuït les àrees de govern i nomenat els regidors delegats següents:

 Alcaldia
 Regidoria de sostenibilitat

Nil Papiol Champagne

 Regidoria d’Infància, joventut, Igualtat i 
participació ciutadana

Anna Noguera Garcés

 Regidoria d’espai públic, urbanisme i 
seguretat ciutadana

Sergi Regàs Busquets

 Regidoria d’hisenda, afers socials i salut Glòria Joaquim Nicolau
 Regidoria de turisme, patrimoni i 

comunicació
Marta Roura Bohils

 Regidoria d’esports i activitat física Òscar Guzmán Fuentes
 Regidoria de promoció econòmica, treball i 

comerç
Pau Casellas Ferrer
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 Regidoria de cultura i tradicions Anna Reyero Pla

11. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, EXPEDIENT A103/2-
2019
D’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, l’Alcalde dóna compte al Ple de la constitució dels següents grups polítics 
municipals, així com dels seus integrants i portaveus:

- Grup polític municipal de SUMEM PER HOSTALRIC – ACORD MUNICIPAL, 
integrat per :

Nil Papiol i Champagne
Anna Noguera i Garcés
Sergi Regàs i Busquets
Marta Roura i Bohils
Óscar Guzmán i Fuentes
Glòria Joaquim i  Nicolau
Pau Casellas i Ferrer
Anna Reyero i Pla

 
Actuarà com a portaveu Nil Papiol i Champagne.

- Grup polític municipal de JUNTS PER HOSTALRIC – EMOCIONA’T, integrat 
per:

Marta Pagès i Coma
Sònia Baro i Ferriz
Miguel Àngel Noguero i Becerra
 

Actuarà com a portaveu Marta Pagès Coma,  com a portaveu suplent número u 
Miguel Àngel Noguero Becerra i com a portaveu suplent número dos Sònia 
Baro Ferriz.

El Ple es dóna per assabentat de la constitució dels grups polítics municipals, així com 
dels seus integrants i portaveus.

Abans de concloure la sessió del Ple, en Miguel Angel Noguero i Becerra exposa que 
no sap si el secretari de la corporació va informar l’actual equip de govern que els 
membres del seu grup municipal, Junts per Hostalric – Emociona’t - havien mantingut 
una reunió amb ell per parlar sobre els números. Manifesta que haurien agraït el fet 
que, assabentats d’aquest fet, se’ls hagués informat de les modificacions per evitar 
l’errada.

Seguidament pren la paraula na Glòria Joaquim i Nicolau tot dient que va disposar dels 
números al final d’aquell mateix matí. 

En Miguel Àngel Noguero i Becerra diu que entén que els números no són correctes 
degut a que les dades que se’ls havien facilitat no ho eren en sí mateixes i que si 
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haguessin sabut que hi havia hagut una modificació, l’haurien demanat al secretari. 
Continua dient que l’equip de govern no té cap obligació però que, per cortesia, 
haurien d’haver facilitat les quantitats reals. 

Es disculpa na Glòria Joaquim i Nicolau i diu que “en 5 dies  ens hem posat a 200 
kilòmetres  per hora” i que no ha estat  fins que en Miguel Àngel Noguero i Becerra va 
començar a parlar quan se’n va adonar que no havien notificat els canvis. En acabar, 
diu que en aquell moment li facilitarà els imports actualitzats. 

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

Secretari,

Carles Mitjà i Sarvisé
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