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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 8/2015
Caràcter: extraordinària 
Data: 29 de juny de 2015
Horari: de les 9 a les 10 del vespre
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU
Sr. Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU
Sr. Antoni Navarro i Robledo, regidor d’ERC-AM
Sr. Alexandre Puig i Mayol, regidor d’ERC-AM
Sr. Joaquim Castelló i Boadas, regidor d’ERC-AM
Sr. David Parron Ojeda, regidor d’ALL-E
Sr. Josep Rovira i Jofre, secretari de la Corporació.

QUÒRUM I ORDRE DEL DIA

A la Sala de sessions es reuneix el Ple municipal a l’hora i data indicada a l’encapçalament. 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) 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, el Sr. president obre la sessió, declarada pública, per tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:

ORDRE DEL DIA:

1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2015/7 extraordinària 13/06/2015

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia en relació a l’organització municipal. 

3. Propostes
3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
3.1.1. PRP2015/866 Establir la durada de les intervencions en les sessions plenàries. Exp. 
núm. 2015/864 
3.1.2. PRP2015/834 Establir la periodicitat de les sessions del Ple. Exp. núm. 2015/864 
3.1.3. PRP2015/867 Establir periodicitat sessions de la Junta de Govern Local. Exp. núm. 
2015/864 
3.1.4. PRP2015/868 Creació de grups municipals i nomenament de portaveus. Exp. núm. 
2015/864 

Classificador:Acta  -

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador
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3.1.5. PRP2015/869 Creació de Comissió Informativa General. Exp. núm. 2015/864 
3.1.6. PRP2015/870 Creació de la Comissió Especial de Comptes. Exp. núm. 2015/864 
3.1.7. PRP2015/872 Creació de la Comissió de Coordinació de Govern. Exp. núm. 2015/864 
3.1.8. PRP2015/873 Nomenar representants en òrgans col·legiats municipals. Exp. núm. 
2015/864 
3.1.9. PRP2015/875 Nomenar representants en diversos organismes. Exp. núm. 2015/864 
3.1.10. PRP2015/876 Aprovar l’assignació econòmica a favor dels Grups polítics municipals. 
Exp. núm. 2015/864 
3.1.11. PRP2015/877 Aprovar l’establiment de retribucions i d’indemnitzacions per assistència 
a les sessions dels òrgans col·legiats. Exp. núm. 2015/864 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Oberta la sessió pel Sr. president, dóna la benvinguda als regidors que repeteixen, als que 
s’incorporen una altra vegada i per suposat al nouvingut, en Quim,  que viurà aquesta nova 
experiència durant quatre anys i que és un plaer tenir-lo perquè és una de les persones que es 
mereix formar part d’aquest Consistori,  atès que  treballa molt i bé per al poble.
Així que benvingut i li desitja que tingui una molt bona legislatura i que tothom sigui conscient 
que el que es tracta és debatre tot el que es considera que sigui bo per al nostre poble i,  com 
que a continuació s’aprovarà la durada de les intervencions dels regidors en els plens, 
s’estalviarà d’haver de tallar-los, cosa que no li agrada gens. 

Seguidament procedeix a entrar en el primer punt de l’ordre del dia de la convocatòria:

1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2015/7 extraordinària 13/06/2015. S’aprova per unanimitat.

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia en relació a l’organització municipal. 

El Sr. secretari dóna compte dels 5 següents Decrets d’Alcaldia (Expedient: Secretaria 
2015/35(G_864)-02.03.035 Cartipàs municipal):

1) Decret d’Alcaldia núm. 616/2015, de data 23 de juny de 2015

“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat dia 13 de juny de 2015, i amb l’objecte, 
dins el principi d’autoorganització, de dotar l’actuació municipal d’una major celeritat i eficàcia, 
aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 
23.4 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), en 
concordança amb els articles 53.3 i 56 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 (TRLMLC), amb l’article 
44 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 (ROF) i altra legislació 
concordant, procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de competències de caràcter 
específic, en favor de diferents regidors/es.

Atès que, de conformitat amb la citada legislació, aquesta Alcaldia pot efectuar delegacions 
especials de les seves atribucions a favor de qualsevol regidor/a, sempre i quan no es trobin 
dins dels supòsits previstos per l’article 21.3 de la LRBRL, per l’article 53.3 del TRLMLC i per 
l’article 13 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), on es regulen les 
atribucions de l’Alcaldia que no poden ser objecte de delegació.
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,

RESOLC:

Primer.- Efectuar, a favor dels regidors/es que tot seguit es relacionen, una delegació 
específica d’atribucions, d’acord amb allò que s’hi estableix per gestionar els assumptes 
relacionats amb les matèries següents:

Sr. Josep Aliu Mundet (cultura):
 Biblioteca pública
 Equipaments culturals
 Patrimoni cultural 
 Memòria històrica
 Foment i relació amb entitats i associacions
 Festes i fires
 Organització de cursos i activitats de cultura

Sr. Sergi Miquel Valentí (urbanisme, joventut, noves tecnologies, transparència i 
participació ciutadana):

 Urbanisme
 Projectes d’obres
 Patrimoni municipal del sòl i promoció d’habitatge social
 Promoció del sòl industrial
 Joventut
 Noves Tecnologies
 Transparència i participació ciutadana

Sra. Montserrat Vilà Añón (acció social):
 Acció social
 Tercera edat
 Solidaritat i cooperació
 Immigració
 Protocol
 Cementiri i serveis funeraris

Sra. Pilar Aliu Bou (serveis, salut i igualtat):
 Manteniment de l’abastament domiciliari d’aigua potable, del clavegueram, de 

l’enllumenat públic, dels parcs públics, mobiliari urbà i jardins, de l’accés als nuclis de 
població i de la pavimentació de les vies públiques

 Manteniment d’edificis de serveis generals
 Neteja viària
 Salut
 Control de plagues
 Control d’animals de companyia
 Igualtat

Sr. Ramon Soler Salvadó (hisenda, comunicació i promoció local):
 Hisenda
 Informació i comunicació
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 Promoció local
 Foment de l’ocupació i borsa de treball
 Pla de barris

Sr. Jesús Malagón Granados (esports i mercat):
 Esports
 Mercat setmanal

Sr. Xavier Vilella Bayé (medi ambient):
 Medi rural
 Promoció d’activitats rurals
 Medi forestal
 ADF
 Recollida i tractament de residus
 Llicències i comunicacions d’activitats

Sra. Anna Hereu Masó (educació):
 Educació
 Escola de Música

L’abast de les funcions d’aquestes delegacions comporten facultats de direcció i gestió, tot 
restant excloses les facultats de resolució mitjançant actes administratius que afectin a tercers, 
les quals correspondran a l’Alcaldia, a la Junta de Govern Local o al Ple.

Segon.- Fer constar que aquesta Alcaldia es reserva les atribucions respecte a les següents 
matèries:

 Seguretat ciutadana
 Règim intern
 Protecció civil
 Organisme autònom “Residència Josep Baulida”
 La resta d’atribucions no delegades.

Tercer.- Constatar que aquelles delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 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 (ROF), tindran efecte des del dia següent a la 
data del present Decret, alhora que tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat 
d’avocació d’aquesta Alcaldia. 

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat 
d’avocació en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en 
aquest sentit.

Quart.- Comunicar aquest Decret als regidors/es afectats/ades, fent-los avinent que s’entendrà 
acceptada la delegació de forma tàcita, si, en un termini de 24 hores des de la comunicació, no 
manifesten res en contra, o si es fa ús de la delegació.

Cinquè.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal.
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Sisè.- Comunicar aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri”.

2) Decret d’Alcaldia núm. 620/2015, de data 23 de juny de 2015

“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la 
nova organització municipal i, en particular, a la designació dels membres de la Junta de 
Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei estatal 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) reconeix a aquesta 
entitat.

Atès que, de 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 qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC), en aquest 
municipi és obligatòria l’existència de la Junta de Govern Local, donat que té una població de 
dret superior a 5.000 habitants, alhora que estableixen que s’integra per l’Alcaldia i un nombre 
de regidors/es no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats/des i separats/des 
lliurement per aquella, comunicant-ho al Ple, i que li correspon l’assistència a l’Alcaldia en 
l’exercici de les seves atribucions i les atribucions que l’Alcaldia o un altre òrgan municipal li 
delegui o li atribueixin les lleis.

Atès que el nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la Junta de Govern Local és 
competència de l'Alcaldia a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la LRBRL, 53.2 i 
54 del TRLMLC i 46.1 i 52.4 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 (ROF), els quals 
també fixen les normes de funcionament de la Junta de Govern Local.

Vista la constitució del Ple de l’Ajuntament del passat 13 de juny de 2015.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,

RESOLC:

Primer.- Aprovar la configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de 
caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres següents:

President: Sr. Fermí Santamaria Molero
Vocals: Sr. Josep Aliu Mundet, Sr. Sergi Miquel Valentí, Sra. Montserrat Vilà Añón i Sra. Anna 
Hereu Masó.

Podran assistir a les sessions, com a convidats, amb veu i sense vot, els següents regidors/a: 
Sra. Pilar Aliu Bou, Sr. Ramon Soler Salvadó, Sr. Jesús Malagón Granados i Sr. Xavier Vilella 
Bayé.

Segon.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica de les següents 
atribucions de l’Alcaldia, sense perjudici de la potestat d’avocació per part d’aquesta:

En matèria d’urbanisme

1.- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat següents:

- Els Plans parcials urbanístics
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- Els Plans especials urbanístics
- Els Plans especials de millora urbana

2.- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes 
d’urbanització.

3.- En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística 
que desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual no es trobi atribuïda 
al Ple de la Corporació.

4.- L’aprovació prèvia a què es refereix l’article 48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (projectes d'actuacions específiques 
d'interès públic en sòl no urbanitzable).

5.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis en els supòsits previstos a l’article 21.1.o) de 
la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

En matèria de contractació i patrimoni

1.- Aprovar els expedients relatius a les contractacions i les concessions contractuals (obres, 
serveis, subministraments, gestió de serveis públics, administratius especials, privats...) de la 
competència d’aquesta Alcaldia d’import superior a 2.500 euros (IVA exclòs) que no hagin estat 
objecte de delegació a favor dels regidors d’aquest Ajuntament, incloent aquesta competència 
l’aprovació de tot l’expedient de contractació, des de l’inici fins a la finalització o resolució 
definitiva, inclosa la modificació, la interpretació i la revisió de preus, i també els actes 
d’autorització i disposició de despeses.
 
2.- Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el valor excedeixi de 
60.101,21 euros però no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 
3.000.000,00 euros.

3.- Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, quan el valor 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni els 3.000.000,00 euros. 

4.- Adquirir béns i drets quan el valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
i a 3.000.000,00 euros.

5.- Acceptar expressament els béns adquirits a títol lucratiu quan l’adquisició sigui 
incondicional.

En matèria de personal

1.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.

2.- Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i per als 
concursos de provisió de llocs de treball, les seves convocatòries corresponents.

3.- Nomenar funcionaris o contractar personal indefinit, en virtut d’oposició, concurs-oposició, o 
concurs, a proposta del tribunal qualificador, i resoldre i adjudicar els guanyadors de concursos 
i les beques de durada igual o superior a un any.

4.- Nomenar personal interí i contractar personal laboral en casos de màxima urgència.
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5.- Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de 
l’entitat local, o d’una altra administració pública.

6.- Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat.

7.- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació per la comissió d’infraccions lleus, 
greus o molt greus, tret la separació del servei i l’acomiadament.

En matèria d’hisenda

1.- Aprovar l’autorització i la disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en els 
termes fixats per a cada exercici en les bases d’execució del pressupost.

2.- Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les bases 
d’execució del pressupost, i també l’aprovació prèvia de les bases particulars reguladores de 
les convocatòries corresponents quan requereixin concurrència pública.

3.- Aprovar les liquidacions dels padrons de tributs.

4.- Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’Alcaldia, la sol·licitud de subvencions 
d’organismes, institucions i entitats, públiques o privades, i acceptar les que no siguin 
competència del Ple.

Tercer.- Indicar que les atribucions delegades seran exercides per la Junta de Govern Local en 
els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, i no són susceptibles de ser delegades en cap 
altre òrgan.

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació, 
s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del 
text següent: “Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret 616/2015, de data 
23 de juny de 2015”.

Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de 
la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, 
i seran immediatament executius i presumptament legítims.

Quart.- Fer avinent que aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article  44.2 
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 (ROF), tindran efecte des del dia següent a 
l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la publicació en el BOP, i tindran caràcter 
indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia.

Cinquè.- Fer constar que les convocatòries de les sessions de la Junta de Govern Local es 
trametran via correu electrònic als regidors/es corresponents, concretament a l’adreça 
electrònica que comuniquin a l’efecte. En cas de substitució de l’adreça electrònica, hauran de 
comunicar-ho a l’Alcaldia mitjançant un ofici presentat al Registre de l’Ajuntament.

Sisè.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors/es afectats/ades i als caps dels diferents 
serveis municipals, per al seu coneixement i efectes.
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Setè.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal.

Vuitè.- Comunicar aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri”.

3) Decret d’Alcaldia núm. 621/2015, de data 23 de juny de 2015

“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la 
nova organització municipal i, en particular, al nomenament dels tinents d’alcalde, en exercici 
de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), reconeix a aquesta entitat.

Atès que aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li atribueixen els 
articles 21.2 i 23.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), 53.2 i 55 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 (TRLMRLC) i 35.2.b), 38.d) i 46.1 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), procedir a la designació dels tinents 
d’alcalde.

Atès que el nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la Junta de Govern Local és 
competència de l'Alcaldia a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la LRBRL, 53.2 i 
54 del TRLMLC i 46.1 i 52.4 del ROF.

Vista la constitució del Ple de l’Ajuntament del passat 13 de juny de 2015.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,

RESOLC:

Primer.- Designar tinents d’alcalde els regidors/es següents:

      Sr. Josep Aliu Mundet
      Sr. Sergi Miquel Valentí
      Sra. Montserrat Vilà Añón
      Sra. Anna Hereu Masó

Els tinents d’alcalde, d’acord amb l’article 47 del ROF, substituiran aquesta Alcaldia en la 
totalitat de les funcions i per ordre del seu nomenament en els casos d’absència, malaltia o 
impediment que la impossibiliti per a l’exercici de les seves competències, així com portar a 
terme les funcions d’alcalde en el supòsit de vacant de l’Alcaldia fins a la presa de possessió 
del nou alcalde.

Segon.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors/es afectats/ades i als caps dels 
diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes.

Tercer.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal.

Quart.- Comunicar aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri”.

4) Decret d’Alcaldia núm. 622/2015, de data 23 de juny de 2015
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“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 13 de juny, aquesta Alcaldia pretén 
delegar la presidència de diversos ens en d’altres regidors/es.

Vistos els corresponents estatuts o reglaments dei diversos ens on l’Alcaldia ostenta la 
presidència.

Atès que l’article 21.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL), l’article 53.3 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 (TRLMLC), i l’article 43 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 (ROF), preveuen la possibilitat de delegar la presidència 
d’aquests ens.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides.

RESOLC:

Primer.- Delegar la Presidència dels següents ens: 

Ens Regidor/a
Patronat Municipal d'Esports de Llagostera Sr. Jesús Malagón Granados
Consell Escolar Municipal Sra. Anna Hereu Masó
Consell de Participació de les Llars d'Infants Sra. Anna Hereu Masó
Consell Municipal del Patrimoni Cultural Sr. Josep Aliu Mundet
Consell Municipal de Comunicació Sr. Ramon Soler Salvadó
Consell Municipal de Salut Sra. Pilar Aliu Bou
Consell Municipal de Participació Sr. Sergi Miquel Valentí
Consell Social Municipal Sra. Montserrat Vilà Añón

Segon.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors/es afectats/ades i als caps dels 
diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes.

Tercer.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal.

Quart.- Comunicar aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri”.

5) Decret d’Alcaldia núm. 611/2015, de data 22 de juny de 2015

“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir al nomenament del 
tresorer de la Corporació, atès que a la Plantilla de personal no existeix com un lloc de treball 
reservat a habilitats de caràcter nacional. 

Atès que, de conformitat amb els articles 21.1.h) i s) i 92 bis de la Llei estatal 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; 194 a 199 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL); 2.f) del Reial 
Decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, es preveu que les funcions de 
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tresoreria, en una corporació amb una secretaria de classe segona, puguin ser exercides per 
un dels seus funcionaris degudament qualificats.

Vist que el Sr. Ramon Brugulat Pagès, administratiu i funcionari de carrera d’aquesta 
Corporació, ha tingut encomanades les tasques de tresoreria des de 17 de juny de 1995.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

RESOLC:

Primer.- Encomanar al Sr. Ramon Brugulat Pagès, administratiu i funcionari de carrera 
d’aquesta Corporació, amb DNI núm. 77905121G, les funcions de tresoreria de la Corporació 
(que inclou l’Ajuntament i els organismes autònoms de la Residència Josep Baulida de 
Llagostera i del Patronat d’Esports de Llagostera), amb efectes del dia d’avui i fins al dia 
anterior a la constitució de la nova Corporació el juny de 2019.

Segon.- Autoritzar la signatura del tresorer per a la disposició de fons municipals en qualsevol 
dels comptes corrents a nom de l’Ajuntament, tot indicant que, per a la seva disposició, caldrà 
la signatura conjunta amb aquesta alcaldia i amb la interventora de la Corporació, donat que 
tots tres seran els clauers de la Corporació. 

Tanmateix també se li concedeix autorització per sol·licitar a les entitats bancàries (amb compte 
corrent a nom de l’Ajuntament) per efectuar els pagaments per via telemàtica, amb la 
corresponent signatura conjunta.

Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. Ramon Brugulat Pagès.

Quart.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el Butlletí d’Informació Municipal.

Cinquè.- Comunicar aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri”.

El Ple es dóna per assabentat dels 5 Decrets d’Alcaldia.

3. Propostes

3.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

3.1.1. PRP2015/866   Establir la durada de les intervencions en les sessions plenàries.   

Es posa en consideració del Ple la següent proposta d’Alcaldia, exposada pel Sr. secretari: 

“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir de la durada de les 
intervencions per als torns de paraula i per a les al·lusions en les sessions plenàries.
Atès que l’article 117 del Reglament d’Organització Municipal (ROM) estableix: “(...). La durada 
de cadascuna de les intervencions dels torns de paraula i de les intervencions per al·lusions 
serà pactada entre els grups municipals i els regidors i les regidores no adscrits/tes a l’inici del 
mandat corporatiu. (...)”.
A la vista de tot això, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Establir les següents durades màximes en les intervencions en les sessions plenàries:

 Propostes, dictàmens o mocions:
- Torn de paraula per al portaveu del Grup municipal que presenti la proposta: 5 minuts.



11

- Torn de paraula per a la resta de portaveus que no hagin presentat la proposta: 5 minuts.
- Torn de paraula per al portaveu del Grup municipal per contestar les intervencions anteriors: 4 
minuts.
- Segon torn de paraula per a la resta de portaveus que no hagin presentat la proposta: 2 
minuts.
- Segon torn de paraula per al portaveu del Grup municipal per contestar les intervencions 
anteriors: 2 minuts.
- Torn de paraula de l’alcalde: 1 minut.
- Possible torn de paraula dels regidors/es per al·lusions: ½ minut.

 Precs i preguntes:
- Torn de paraula per als portaveus dels Grups municipals que formulin tots els seus precs i 
preguntes: 5 minuts.
- Torn de paraula per als diversos membres de l’Equip de Govern per respondre cadascun del 
prec o pregunta: 1 minut.
Segon.- Fer constar que l’alcalde, dins la seva potestat de dirigir les sessions, podrà ampliar o 
reduir la durada de les intervencions en funció de la importància i/o la transcendència dels 
assumptes que es debaten”.

Es produeixen les següents intervencions:

El Sr. Ramon Soler dóna la benvinguda a tots i principalment als que avui s’estrenen com a 
nous regidors i també a la gent del públic que assisteix a aquest primer Ple de la legislatura i 
que espera que repeteixi.  
Diu que esperen estar a l’alçada de la confiança dipositada pels llagosterencs.
Aquest primer punt que tracta d’establir la durada de les intervencions en els Plens no vol pas 
dir en cap cas limitar la capacitat de parlar, perquè els minuts ja són prou generosos. Se n’ha 
parlat amb els diferents grups i s’ha arribat a un consens, atès que,  si no es fes així,  s’arribaria 
a intervencions de més de trenta minuts.

El Sr. Antoni Navarro  diu que,  tal com ha dit el Sr. Soler,  ha estat consensuat i per tant hi 
estan d’acord. 
Només vol fer constar que l’atribució d’allargar les intervencions es pactarà a la Comissió 
Informativa, en els casos del Ple de dels pressupostos o d’altres temes d’interès general.   

El sr. alcalde respon que no hi haurà cap problema per pactar-ho a la Comissió Informativa  
quan hi hagi temes que així ho requereixin. 

El Sr. David Parron manifesta que diu el mateix que ha dit el seu company Sr. Navarro, que es 
va acordar que quan hi hagi un tema que entre tots pensin que requereixi més temps en les 
intervencions,  s’acordarà allargar-ho o escurçar-ho, si és el cas. 
L’altra cosa que va comentar quan es va discutir aquest tema, és que en el torn de paraula que 
es reserva a l’alcalde, al final, que és d’un minut, només demana que el faci servir si és a títol 
aclaratori, ja que el portaveu de CiU és un altre.
En qualsevol cas, el vot del seu grup serà favorable. 

El Sr. alcalde respon que a la legislatura passada només intervenia per fer algun aclariment i 
la intenció d’aquesta és la mateixa. 

S’aprova per unanimitat. 

3.1.2. PRP2015/834   Establir la periodicitat de les  sessions del Ple.   
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 Es posa en consideració del Ple la següent proposta d’Alcaldia, exposada pel Sr. secretari: 

“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la 
nova organització municipal i, en particular, a l'establiment de la periodicitat de les sessions del 
Ple.
Atès que, en conformitat amb el que disposen la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local (LRBRL) i el 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 (TRLMLC), el Ple pot tenir 
sessions ordinàries o extraordinàries. 
Atès que les sessions ordinàries s’han de celebrar, com a mínim, cada dos mesos, a la vista 
del que preveu l'article 46.2.a) de la LRBRL i l’article 98 del TRLMLC.
A la vista de tot això, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran amb 
caràcter mensual, se celebraran el darrer dimecres no festiu de cada mes, a les 9 del vespre, 
en el Saló de sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a l'efecte. 
Segon.- Facultar el Sr. alcalde a no convocar les sessions ordinàries del Ple del mes d’agost, 
com a conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels 
assumptes municipals, així com a posposar o avançar les sessions ordinàries mensuals del Ple 
quan el dia fixat sigui festiu o inclòs en un període de vacances.
Tercer.- Fer constar que les convocatòries de les sessions del Ple es trametran via correu 
electrònic als regidors/es corresponents, concretament a l’adreça electrònica que comuniquin a 
l’efecte. En cas de substitució de l’adreça electrònica, hauran de comunicar-ho a l’Alcaldia 
mitjançant un ofici presentat al Registre de l’Ajuntament.
Quart.- Comunicar aquest acord als caps dels diferents serveis municipals per al seu 
coneixement i efectes.
Cinquè.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Ramon Soler diu que bàsicament és repetir la periodicitat històrica dels Plens.

El Sr. Antoni Navarro manifesta que el seu vot és favorable.    

El Sr. David Parron diu que el seu vot també serà favorable. 

S’aprova per unanimitat. 

3.1.3. PRP2015/867   Establir la periodicitat de les  sessions de la Junta de Govern Local.   

Es posa en consideració del Ple la següent proposta d’Alcaldia, exposada pel Sr. secretari: 

“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la 
nova organització municipal i, en particular, a l'establiment de la periodicitat de les sessions de 
la Junta de Govern Local.
Atès que, d’acord amb l’article 99 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 (TRLMLC), la Junta de Govern 
Local té sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel Ple de la corporació, i ateses 
les determinacions dels articles 76 a 78 i 127 a 130 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
A la vista de tot això, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran caràcter 
setmanal i se celebraran els dijous a la 1 del migdia en el Saló de sessions de l'Ajuntament o 
lloc habilitat a l'efecte. 
Segon.- Fer constar que durant el mes d’agost no se celebraran sessions de la Junta de 
Govern Local, i en els altres supòsits, l’Alcaldia podrà posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries, dintre de la mateixa quinzena de la data prevista per a la celebració 
preceptiva, per raons de força major, o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dintre d’un 
període de vacances, sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.
Tercer.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.

Sense que es produeixi cap intervenció,  s’aprova per unanimitat.

3.1.4. PRP2015/868   Aprovar la creació de grups municipals i nomenament de portaveus.   

Es posa en consideració del Ple la següent proposta d’Alcaldia, exposada pel Sr. secretari: 

“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a la creació de grups 
municipals i al nomenament de portaveus.   
Atès que l’article 73.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL) i l’article 50.1 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 (TRLMLC), determinen que, per al millor 
funcionament dels òrgans de govern de la Corporació, el Ple pot acordar la creació de grups 
municipals, els quals es regiran també pels articles 23 a 25 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 (ROF) i pels articles 87 a 93 del Reglament Orgànic Municipal (ROM). 
Vista la voluntat que han comunicat els components de cada llista electoral que van obtenir 
representació corporativa (ALL-E, ERC-AM i CiU) de constituir-se en grup municipal i de 
designar portaveu (RE núms. 2100, 2101 i 2152, respectivament),
A la vista de tot això, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Constituir els següents Grups municipals amb designació del portaveu corresponent:

 Grup municipal de Convergència i Unió (CiU):
Integrants: Sr. Fermí Santamaria Molero, Sr. Josep Aliu Mundet, Sr. Sergi Miquel Valentí, Sra. 
Montserrat Vilà Añón, Sra. Pilar Aliu Bou, Sr. Ramon Soler Salvadó, Sr. Jesús Malagón 
Granados, Sr. Xavier Vilella Bayé i Sra. Anna Hereu Masó.
Portaveu: Sr. Ramon Soler Salvadó.

 Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC-AM):
Integrants: Sr. Antoni Navarro Robledo, Sr. Alexandre Puig Mayol i Sr. Joaquim Castelló 
Boadas.
Portaveu: Sr. Antoni Navarro Robledo.

 Grup municipal d’Alternativa per Llagostera - Entesa (ALL-E):
Integrant: Sr. David Parron Ojeda,
Portaveu: Sr. David Parron Ojeda,
Segon.- Publicar el present acord en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.

Sense que es produeixi cap intervenció,  s’aprova per unanimitat.

3.1.5. PRP2015/869   Aprovar la creació de la Comissió Informativa General 

Es posa en consideració del Ple la següent proposta d’Alcaldia, exposada pel Sr. secretari: 
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“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament,, es fa necessari procedir, d'acord amb el que 
disposen l’article 60.3 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 (TRLMLC), a la creació i la composició de la 
comissió informativa de caràcter permanent d'aquest Ajuntament, amb l'objecte de dotar-lo 
d'òrgans complementaris de participació i control de caràcter assessor, per fer efectiu el dret 
que l'article 20.1.c) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL), els articles 123 a 125 del 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 
(ROF), i l’article 82 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) atorguen a tots els grups 
municipals integrants de la Corporació.
Atès que, en conformitat amb el que disposa la citada normativa, correspon al Ple de cada 
Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes comissions informatives d’estudi i 
dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit 
competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar 
temes específics.
Atès que, en conformitat amb la normativa esmentada, aquestes comissions estaran integrades 
pels membres que designin els diferents grups municipals que formen part de la Corporació, en 
proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament, tots els quals tenen dret a 
participar-hi.
Vist que, en lloc de constituir diverses comissions informatives de diverses àrees, es pretén 
constituir-ne una d’única, a fi i efecte que tots els regidors/es amb delegacions hi puguin ser 
presents per, al marge de tractar els temes que aniran al Ple, poder fer el seguiment de la 
gestió de les diferents regidories.
A la vista de tot això, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Constituir la Comissió Informativa General de caràcter permanent.
Segon.- Fer constar que estarà integrada pels següents membres:
- President: Sr. Fermí Santamaria Molero.
- Vocals: Sr. Josep Aliu Mundet, Sr. Sergi Miquel Valentí, Sra. Montserrat Vilà Añón, Sra. Pilar 
Aliu Bou, Sr. Ramon Soler Salvadó, Sr. Jesús Malagón Granados, Sr. Xavier Vilella Bayé, Sra. 
Anna Hereu Masó, Sr. Antoni Navarro Robledo, Sr. Alexandre Puig Mayol, Sr. Joaquim Castelló 
Boadas i Sr. David Parron Ojeda.
- Secretari: El de la Corporació, o funcionari/ària en qui delegui.
Tercer.- Fer constar que les sessions ordinàries de la Comissió  Informativa General es faran a 
les 9 del vespre del dimecres anterior a la setmana del Ple ordinari. El president de la Comissió 
podrà, tanmateix, convocar sessions extraordinàries quan ho consideri necessari.
Quart.- Fer constar que les convocatòries de les sessions de la Comissió  Informativa General 
es trametran via correu electrònic als regidors/es corresponents, concretament a l’adreça 
electrònica que comuniquin a l’efecte. En cas de substitució de l’adreça electrònica, hauran de 
comunicar-ho a l’Alcaldia mitjançant un ofici presentat al Registre de l’Ajuntament.
Cinquè.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.

Sense que es produeixi cap intervenció,  s’aprova per unanimitat.

3.1.6. PRP2015/870 Aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes

Es posa en consideració del Ple la següent proposta d’Alcaldia, exposada pel Sr. secretari: 

“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 13 de juny, es fa necessari procedir a la 
creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.
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Atès que els articles 20.1.e) i 116 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local (LRBRL), 58 i 101 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 (TRLMRLC), 127 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 (ROF) i 84 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), 
estableixen que la Comissió Especial de Comptes existeix a tots els municipis i estarà 
constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la Corporació.
A la vista de tot això, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Constituir la Comissió Especial de Comptes, òrgan col.legiat municipal que li 
correspon l’examen, l’estudi i l’informe dels Comptes anuals de la Corporació, la qual estarà 
integrada per:
- President: Sr. Fermí Santamaria Molero.
- Vocals:

Titular: Sr. Ramon Soler, del Grup municipal de CiU
Suplent: Sr. Josep Aliu Mundet, del Grup municipal de CiU
Titular: Sr. Antoni Navarro Robledo, del Grup municipal d’ERC-AM
Suplent: Sr. Alexandre Puig Mayol, del Grup municipal d’ERC-AM
Titular: Sr. David Parron Ojeda, del Grup municipal d’ALL-E.

- Secretari: El de la Corporació, o funcionari en qui delegui.
Segon.- Fer avinent que la Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que li 
atribueix l’article 116 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (LRBRL), en concordança amb l’article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL).
Tercer.- Constatar que aquesta Comissió actuarà amb el sistema de vot ponderat, amb la qual 
cosa, a l’hora de la votació dels assumptes, el Grup municipal de CiU tindrà 9 vots (emesos per 
l’alcalde o el corresponent vocal), el Grup municipal d’ERC-AM tindrà 3 vots i el Grup municipal 
d’ALL-E tindrà 1 vot.
Quart.- Fer constar que les convocatòries de les sessions de la Comissió Especial de Comptes 
es trametran via correu electrònic als regidors/es corresponents, concretament a l’adreça 
electrònica que comuniquin a l’efecte. En cas de substitució de l’adreça electrònica, hauran de 
comunicar-ho a l’Alcaldia mitjançant un ofici presentat al Registre de l’Ajuntament.
Cinquè.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.

Sense que es produeixi cap intervenció,  s’aprova per unanimitat.

3.1.7. PRP2015/872   Aprovar la creació de la Comissió de Coordinació de Govern.

Es posa en consideració del Ple la següent proposta d’Alcaldia, exposada pel Sr. secretari: 

“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 13 de juny, es fa necessari procedir a la 
creació de la Comissió de Coordinació de Govern.
Atès que els articles 67.2, 99, 100, 101 i 133 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) preveuen 
que la Comissió de Coordinació de Govern sigui un òrgan col·legiat complementari de 
l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’Alcaldia i els 
membres de l’Equip de Govern; que té les atribucions de coordinació de l’acció de Govern 
entre totes les regidories i d’assessorament de l’Alcaldia per als temes a sotmetre a la Junta de 
Govern Local o al Ple.
A la vista de tot això, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Constituir la Comissió de Coordinació de Govern, òrgan col·legiat complementari de 
l’organització municipal, la qual estarà integrada per:
- President: Sr. Fermí Santamaria Molero.
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- Vocals: Sr. Josep Aliu Mundet, Sr. Sergi Miquel Valentí, Sra. Montserrat Vilà Añón, Sra. Pilar 
Aliu Bou, Sr. Ramon Soler Salvadó, Sr. Jesús Malagón Granados, Sr. Xavier Vilella Bayé i Sra. 
Anna Hereu Masó.
- Secretari: Sr. Ramon Soler Salvadó o regidor/a en qui delegui.
Segon.- Fer avinent que la Comissió de Coordinació de Govern celebrarà les seves sessions 
preferentment amb posterioritat a les sessions de la Junta de Govern Local, i que el secretari 
de la Corporació donarà fe dels assistents a l’inici de la seva sessió.
Tercer.- Fer constar que les convocatòries de les sessions de la Comissió de Coordinació de 
Govern es trametran via correu electrònic als regidors/es corresponents, concretament a 
l’adreça electrònica que comuniquin a l’efecte. En cas de substitució de l’adreça electrònica, 
hauran de comunicar-ho a l’Alcaldia mitjançant un ofici presentat al Registre de l’Ajuntament.
Quart.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Ramon Soler pren la paraula per dir que aquesta és la primera legislatura que entra en 
funcionament el ROM (Reglament Orgànic Municipal) i creu que és important ressaltar el sentit 
que té aquesta Comissió de Coordinació de Govern.
Aquest organisme a la pràctica ja existia, però no estava formalitzada. En definitiva,  és la 
reunió que tenen els regidors amb delegació per coordinar les accions que després van a Junta 
de Govern, a Ple o a la Comissió Informativa.  
Aquest òrgan, hi ha molts llocs on ja hi és i és important que s’estableixi per coordinar l’acció de 
govern. 
Per tant, avui s’estrena un òrgan que fins ara no es tenia. 
N’hi ha un altre que no s’ha creat,  que és la Junta de Portaveus, però no es descarta fer-ho.
En qualsevol dels casos, s’espera que funcioni i que en qualsevol dels casos el dia a dia de 
l’Ajuntament se’n ressenteixi en sentit positiu.     

El Sr. Antoni Navarro diu que té un dubte i li demana al Sr. secretari que li resolgui.
Si és un òrgan col·legiat,  no s’hauria d’aixecar acta? De la resta d’òrgans col·legiats s’envia 
l’acta sempre. Per tant, demana que en aquest cas també es faci en la mateixa línia de les 
altres.

El Sr. Ramon Soler diu que no hi ha cap inconvenient a fer-les arribar.

El Sr. David Parron creu que el ROM deia que d’aquesta reunió no s’aixecaria acta, encara 
que no n’està completament segur. 
De tota manera el seu vot serà l’abstenció. Ja li sembla bé que es reguli aquesta coordinació 
de govern, però el que no veu clar és que,  com a mínim,  no s’aixequi acta de la gent assistent 
perquè al final el que es proposarà,  si no és avui serà un altre dia,  és que els regidors i 
regidores que hi participin cobrin una indemnització per assistència a aquestes comissions i 
caldria que un funcionari de la Corporació aixequés acta de les assistències perquè en quedés 
constància.  

El Sr. Ramon Soler li respon que ja pot canviar el sentit del seu vot,  perquè precisament a la 
proposta ja consta que aquesta comissió  es farà després de la Junta de Govern i el motiu és 
perquè el secretari prendrà acta de les persones que hi  assistiran.
En aquesta Comissió es tracten temes de coordinació, per tant,  no es generen actes 
administratius i no hi ha cap obligació de fer acta, motiu pel qual no hi ha d’haver cap funcionari 
però sí que es farà un resum del que s’ha tractat als efectes de deixar-ne constància.
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El Sr. David Parron diu que si es deixa  escrit que el secretari de l’Ajuntament o qualsevol altre 
funcionari farà  constar les persones que hi assisteixen, el seu vot serà favorable.  

El Sr. Ramon Soler respon que no hi haurà cap problema per fer-ho. 

S’aprova per unanimitat.  

3.1.8. PRP2015/873   Nomenar representants en òrgans col·legiats municipals.   

Es posa en consideració del Ple la següent proposta d’Alcaldia, exposada pel Sr. secretari: 
 
“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 13 de juny, es fa necessari procedir a 
nomenar representants en els patronats municipals, els consells i els òrgans col·legiats 
municipals.
Atès que l’article 38.c) 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 (ROF) i d’acord 
amb el que disposen els estatuts i els reglaments respectius dels òrgans següents, cal 
nomenar els representants de la Corporació.
A la vista de tot això, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Nomenar els següents representants en els patronats municipals, els consells i els 
òrgans col·legiats municipals:

Ens Regidor/a
Patronat Municipal d'Esports de Llagostera (Consell)
  - Regidora CiU Sra. Montserrat Vilà Añón
  - Regidor CiU Sr. Josep Aliu Mundet
  - Regidor ERC-AM Sr. Joaquim Castelló Boadas
  - Regidor ALL-E Sr. David Parron Ojeda
  
Patronat Municipal d'Esports de Llagostera (Junta de 
Govern)
  - Regidor ERC-AM Sr. Joaquim Castelló Boadas
  - Regidor ALL-E Sr. David Parron Ojeda
  
Organisme Autònom "Residència Josep Baulida" (Junta 
de Govern)
  - Vicepresidenta Sra. Pilar Aliu Bou
  - Regidora CiU (ò seglar) Sra. Anna Hereu Masó
  - Regidor ERC-AM (ò seglar) Sr. Alexandre Puig Mayol
  - Regidor ALL-E (ò seglar) Sr. David Parron Ojeda
  
Consell Escolar Municipal
  - Regidora CiU Sra. Pilar Aliu Bou
  - Regidora CiU Sra. Montserrat Vilà Añón
  - Regidor ERC-AM Sr. Antoni Navarro Robledo
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  - Regidor ALL-E Sr. David Parron Ojeda
  
Consell de Participació de les Llars d'Infants
  - Regidora CiU Sra. Pilar Aliu Bou
  - Regidor ERC-AM Sr. Joaquim Castelló Boadas
  - Regidor ALL-E (amb veu i sense vot) Sr. David Parron Ojeda
  
Consell Municipal del Patrimoni Cultural
  - Regidora CiU Sra. Montserrat Vilà Añón
  - Regidor ERC-AM Sr. Joaquim Castelló Boadas
  - Regidor ALL-E Sr. David Parron Ojeda
  
Consell Municipal de Comunicació
  - Regidor CiU Sr. Sergi Miquel Valentí
  - Regidor ERC-AM Sr. Antoni Navarro Robledo
  - Regidor ALL-E Sr. David Parron Ojeda
  
Consell Municipal de Participació
  - Regidor CiU Sr. Ramon Soler Salvadó
  - Regidor CiU Sr. Josep Aliu Mundet
  - Regidor ERC-AM Sr. Antoni Navarro Robledo
  - Regidor ALL-E Sr. David Parron Ojeda
  
Consell Municipal de Salut
  - Regidora CiU Sra. Montserrat Vilà Añón
  - Regidor ERC-AM Sr. Alexandre Puig Mayol
  - Regidor ALL-E Sr. David Parron Ojeda
  
Consell Social Municipal
  - Regidora CiU Sra. Pilar Aliu Bou
  - Regidor ERC-AM Sr. Alexandre Puig Mayol
  - Regidor ALL-E Sr. David Parron Ojeda
  - Policia Local Sr. Josep Martínez Morcillo
  - Tècnica municipal d'acollida Sra. Itzíar Tanco Echevarría
  
Comitè d'avaluació i seguiment del Pla de Barris
  - Regidor CiU Sr. Ramon Soler Salvadó
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  - Regidora CiU Sra. Montserrat Vilà Añón
  - Regidor ERC-AM Sr. Antoni Navarro Robledo
  - Regidor ALL-E Sr. David Parron Ojeda
  - Tècnica municipal coordinadora del Pla de Barris Sra. Núria Plenacosta

Segon.- Comunicar aquest acord als regidors/es afectats/ades i als caps dels diferents serveis 
municipals, per al seu coneixement i efectes”.

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Ramon Soler pren la paraula i manifesta que,  tal com varen parlar amb la resta de 
grups, el representants de l’oposició en òrgans col·legiats municipals, per estatuts, a vegades 
estan limitats a representants amb veu o representants amb vot.
No té gaire sentit perquè si un regidor assisteix a una reunió i pren la paraula, el més lògic és 
que pugui votar.
La voluntat, malgrat que avui s’hagi d’aprovar així, perquè els estatuts estan com estan, és 
anar revisant tots els que depenen de l’Ajuntament, a fi que hi pugui haver representació de 
tots els grups, amb vot ponderat, perquè tothom tingui veu i vot i puguin participar en tots els 
organismes municipals. 
Demana temps per adaptar-ho, atès que la voluntat hi és.

El Sr. Antoni Navarro manifesta que vol deixar clar que no es volen posar en el cartipàs 
municipal, però sí que voldrien destacar alguns aspectes que, com a mínim els sobten. 
El Consell d’Entitats que havia funcionat en el seu moment i que no té constància que s’hagi 
dissolt, no consta en aquest acord i creu que és bàsic per revitalitzar les entitats, per la qual 
cosa demana que s’incorpori amb els corresponents representants. 
Tampoc ha vist el Consell de Joventut, que seria bo per fomentar polítiques de joventut.
Apart d’aquests dos que ja estan constituïts, demana si hi ha alguna possibilitat que en futur  hi 
hagi diferents consells que el seu grup considera importants per a la gestió i la participació 
dintre de l’Ajuntament.
L’un és el Consell de Gent Gran, o el Consell de Pagesia.
Un altre problema és el comerç local, que seria bo que hi hagués algun òrgan de participació i 
finalment el d’Habitatge Social. 
L’habitatge social és fonamentalment un problema social, no un problema urbanístic i creu que 
de la manera que s’ha fet no té lògica. 

El Sr. David Parron diu que quan es va estar discutint aquesta proposta abans del Ple, ja 
s’havia arribat a un parell d’acords. Un era revisar tots els reglaments dels Consells, perquè 
tothom que hi estigués representat hi tingués veu i vot i alhora perquè els diferents grups 
poguessin delegar en una persona que no fos membre del consistori per facilitar la participació 
de gent prou interessant per incorporar-la i que no tenen perquè ser el regidor o la regidora.
El vot del seu grup serà l’abstenció perquè en tots els consells voldrien tenir tant veu com vot.
Per altra banda s’alegren que l’equip de govern estigui obert a fer els canvis i més val tard que 
mai, atès que fa quatre anys no es va voler fer.

El Sr. Ramon Soler respon que la modificació dels estatuts ha de donar peu a la incorporació 
de representants en representació dels regidors, que és una forma d’incentivar la participació 
de la ciutadania. 
Potser s’han deixat algun consell, ja ho revisaran i miraran el total dels organismes que ja hi ha,  
quants se n’han d’actualitzar, quants s’han de reformular.
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Demana un marge de temps, perquè el tema és complex. 
Sobre el que s’ha dit de l’habitatge social, a l’hora de fer el cartipàs es mira que hi hagi 
transversalitat en diverses polítiques que no només afecten una sola regidoria. Posa l’exemple 
del Pla de Barris o la Borsa de Treball, que és Joventut o Promoció Econòmica, temes d’acció 
social que també tenen un vesant econòmic i educatiu.
Per tant, allò que un regidor igual a una regidoria ha passat a la història.
El tema de l’habitatge social no només és un tema d’acció social sinó que hi ha molts altres 
elements i regidories involucrades. 
Per tant, es recull la proposta perquè la voluntat és obrir-ho al màxim de participació de la gent, 
atès que la ciutadania és bàsica i entre tots s’hauran d’encomanar la tasca de millorar els 
estatuts perquè això pugui ser una realitat.  

S’aprova per majoria absoluta (9 vots a favor de CiU, 3 abstencions d’ERC-AM  i 1 d’ALL-
E).                          

3.1.9. PRP2015/875   Nomenar representants en diversos organismes.   

Es posa en consideració del Ple la següent proposta d’Alcaldia, exposada pel Sr. secretari: 

“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 13 de juny, es fa necessari procedir a 
nomenar representants en els diversos organismes on l’Ajuntament de Llagostera té 
representació.
Atès que l’article 38.c) 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 (ROF) i d’acord 
amb el que disposen els estatuts, cal nomenar els representants de la Corporació.
A la vista de tot això, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Nomenar els següents representants en els diversos organismes on l’Ajuntament de 
Llagostera té representació:

Ens Regidor/a
Juntes de Compensació de Llagostera  
  - Titular: Sr. Fermí Santamaria Molero
  - Suplent: Sr. Sergi Miquel Valentí
  
Consells escolars dels centres de primària i secundària  
  - Titular: Sra. Anna Hereu Masó
  - Suplent: Sra. Pilar Aliu Bou
  
Consorci de les Vies Verdes  
  - Titular: Sr. Xavier Vilella Bayé
  - Suplent: Sr. Josep Aliu Mundet
  
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient  
  - Titular: Sr. Xavier Vilella Bayé
  - Suplent: Sr. Josep Aliu Mundet
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Mancomunitat de la Conca del Ridaura  
  - Titular 1: Sr. Josep Aliu Mundet
  - Suplent 1: Sr. Xavier Vilella Bayé
  - Titular 2: Sr. David Parron Ojeda
  - Suplent 2: Sr. Antoni Navarro Robledo  
  
Consorci de les Gavarres  
  - Titular: Sr. Xavier Vilella Bayé
  - Suplent: Sr. Josep Aliu Mundet
  
Consorci Ardenya-Cadiretes  
  - Titular: Sr. Xavier Vilella Bayé
  - Suplent: Sr. Josep Aliu Mundet
  
ADF Llagostera  
  - Titular: Sr. Xavier Vilella Bayé
  - Suplent: Sr. Josep Aliu Mundet
  
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  
  - Titular: Sra. Montserrat Vilà Añón
  - Suplent: Sra. Anna Hereu Masó
  
Consorci Localret  
  - Titular: Sr. Sergi Miquel Valentí
  - Suplent: Sr. Ramon Soler Salvadó
  
Retecork - Xarxa Europea de Territoris Surers  
  - Titular: Sr. Ramon Soler Salvadó
  - Suplent: Sr. Sergi Miquel Valentí
  
Consorci de Benestar Social Gironès - Salt  
  - Titular: Sra. Montserrat Vilà Añón
  - Suplent: Sra. Anna Hereu Masó
  
SUMAR, Empresa d'Acció Social SL  
  - Titular: Sr. Fermí Santamaria Molero
  - Suplent: Sra. Montserrat Vilà Añón
  
Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) - Àrea de Girona  
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  - Titular: Sr. Fermí Santamaria Molero
  - Suplent: Sr. Sergi Miquel Valentí
  
Cooperativa IDÀRIA SCCL  
  - Regidora d'Acció Social: Sra. Montserrat Vilà Añón
  - Suplent: Sra. Anna Hereu Masó
  - Regidor/a electe 1: Sr. Antoni Navarro Robledo
  - Suplent: Sr. Alexandre Puig Mayol
  - Regidor/a electe 2: Sr. David Parron Ojeda
  - Suplent:  ------

  - Tècnica d'àmbit sòcioeconòmic:
Sra. Núria Plenacosta Vall-
llosera

  - Tècnica de l'Àrea de Serveis Socials: Sra. Itziar Tanco Echeverria

Segon.- Comunicar aquest acord als regidors/es afectats/ades, als organismes respectius i als 
caps dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes”.

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. alcalde manifesta que,  pel que fa a la Junta de Compensació de Font Bona, Selva 
Brava i el que es vagi fent amb la Canyera,  per suposat que sempre els convida als regidors 
de l’oposició perquè hi puguin assistir com a oients.

Sense que es produeixi cap més intervenció,  s’aprova per unanimitat. 
  
3.1.10. PRP2015/876  Aprovar l’assignació econòmica a favor dels Grups polítics 
municipals.

El Sr. Ramon Soler explica que aquest punt es traurà de l’ordre del dia pel fet que l’alcalde 
serà diputat de la Diputació de Girona i tindrà conseqüències a l’hora de fixar les 
indemnitzacions i no hi ha cap voluntat per duplicar res.
Per tant, el tema de l’assignació econòmica dels grups no es tractarà i limitaran el punt següent 
amb un redactat nou que s’ha passat al començament d’aquest Ple a tots els regidors, tot això 
a fi d’evitar que l’acord s’hagi de refer d’aquí a quinze dies quan ja hi hagi el cartipàs de la 
Diputació.
Això no s’ha pogut modificar abans perquè quan es va convocar el Ple encara no se sabia quan 
es constituiria la Diputació i fins a última hora s’ha estat pendent de tenir més informació al 
respecte.
Aquest tema de la designació econòmica a favor dels grups polítics municipals es tractarà en 
un Ple específic, monotemàtic i extraordinari per evitar parlar de supòsits del que pot passar, 
perquè llavors ja es tindran totes les cartes sobre la taula per parlar en propietat i no haver de 
modificar un acord. 

El Sr. Antoni Navarro diu que s’ha perdut l’oportunitat de marcar les línies de les retribucions i 
les indemnitzacions. Les distàncies entre els grups a l’hora de decidir les retribucions dels 
regidors és força important com perquè es pugui haver arribat a algun acord en aquests 
moments. 
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En qualsevol cas, espera que des del seu punt de vista, es rectifiqui la proposta que es 
presentava i es pugui discutir una altra vegada. 

El Sr. David Parron manifesta que també es va mostrar contrari a la proposta i,  per tant,  li 
sembla bé si es deixa sobre la taula per discutir-ho més endavant.
Les atribucions que s’atorguen als diferents grups municipals també és un posicionament 
polític, motiu pel qual és el mateix discutir-ho ara que d’aquí a quinze dies.

Finalment es deixa aquest punt de l’ordre del dia a sobre la taula per tractar-lo en un 
proper Ple.

3.1.11. PRP2015/877  Aprovar l’establiment de retribucions i d’indemnitzacions per 
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.

Finalment es deixa part d’aquest punt de l’ordre del dia (indemnitzacions per assistència a les 
sessions dels òrgans col·legiats) a sobre la taula per tractar-lo en un proper Ple. Seguidament, 
es posa en consideració del Ple la següent proposta d’Alcaldia esmenada (aprovar 
l’establiment del règim de dedicacions i la corresponent retribució), exposada pel Sr. secretari: 

“Vist que, un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
de 30 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 13 de juny, es fa necessari procedir a 
l’establiment del règim de dedicació dels càrrecs electes amb les corresponents retribucions.
Vista la voluntat d’establir una única dedicació exclusiva, la de l’Alcaldia.
Atès que els articles 75 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL), 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 (TRLMRLC) i 13 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 (ROF), estableixen que els càrrecs amb dedicació exclusiva han de percebre 
retribucions i han d’ésser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social.
Atès que l’article 75 bis de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local (LRBRL) determina els límits màxims totals a percebre pels regidors/es en concepte de 
retribucions i assistències, mentre que l’article 75 ter estableix una limitació en el nombre de 
càrrecs públics de les entitats locals amb dedicació exclusiva, paràmetres als quals s’ajusta el 
present acord.
Ateses les determinacions dels articles 43 a 46 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
A la vista de tot això, l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aplicar el règim de dedicació exclusiva a l’alcalde de l’Ajuntament, el Sr. Fermí 
Santamaria Molero, i assignar-li una retribució anual bruta de 44.898,00 euros, a percebre en 
14 mensualitats de 3.207,00 euros bruts cadascuna (equivalent a 2.262,98 euros nets de 
cadascuna de les mensualitats ordinàries).
Segon.- Habilitar el crèdit corresponent en el pressupost del present exercici i fer avinent que el 
citat import es revisarà anualment d’acord amb les previsions de la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat.
Tercer.- Publicar els presents acords en el BOP i en el Tauler electrònic de l’Ajuntament”.

Es produeixen les següents intervencions: 

El Sr. Ramon Soler  diu que fins i tot ha canviat el títol que queda en “aprovar l’establiment de 
règim de dedicacions i la corresponent retribució”. 
Hi ha dos punts, el primer és aplicar el règim de dedicació exclusiva a l’alcalde de Llagostera,  
amb una retribució bruta anual de 44.898 euros, que equival a 2.262,98 euros nets de les 
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mensualitats ordinàries, habilitar el corresponent crèdit i fer avinent que aquest import es 
revisarà anualment d’acord amb les previsions dels pressupostos generals d l’Estat. 
En definitiva,  el que es fa és continuar amb el que es venia fent fins ara, una dedicació plena 
de l’alcalde, però pel fet que participi en un altre òrgan supramunicipal, atès que per estar a la 
Diputació o al Consell Comarcal s’ha de ser regidor o alcalde, el que no es farà serà que hi hagi 
dues retribucions. 
Fins que no s’hagi fet el Plenari de la Diputació, l’alcalde de Llagostera continuarà amb les 
mateixes retribucions que tenia fins ara.
Vol destacar també que és la primera legislatura on hi ha una llei que regula les 
indemnitzacions dels alcaldes i dels regidors, que fixa per trams de població els nivells 
retributius.
Llagostera no ha hagut de fer cap canvi perquè ja s’ajustava a la llei, atès que estava per sota 
dels màxims que marcava la normativa per haver seguit les indicacions de les associacions 
municipalistes. 
Aquest poble, per les seves dimensions, podria tenir tres dedicacions exclusives i només n’hi 
ha una i dedicacions parcials, que tampoc n’hi ha cap.
En cap cas es pot dir que l’Ajuntament de Llagostera estigui sobredimenssionat pel que fa la 
seva estructura, ans al contrari. 
Per tant, es continuarà fent el mateix que fins ara, no hi ha cap voluntat de duplicar cap 
retribució i,  si sorgís el cas,  es donaria de baixa la retribució de l’alcalde si tingués una 
dedicació a la Diputació. 

El Sr. Antoni Navarro diu que pensava que no es parlaria dels sous dels regidors i,  ja que 
s’està parlant dels màxims i mínims que fixa la llei,  és veritat que Llagostera està per sota del 
màxim, però també es podria dir que està per sobre del mínim, atès que el tram que es  marca 
és força ampli perquè,  si no s’equivoca,  va de 5 a 10.000 habitants, però el tram econòmic és 
força ampli i,  si no ho recorda malament,  s’està més a prop del màxim que del mínim i 
demana si és o no cert. 
Dient que s’està per sota del màxim sembla que l’Ajuntament sigui molt generós i no és una 
crítica,  però cal deixar les coses al seu lloc. 
Pel que fa a la proposta, diu que si s’ha de retocar tot,  potser hagués estat millor deixar-ho,  
perquè pensa que si es perceben altres sous, la retribució que hi havia fins ara hauria de ser 
inferior i,  per tant,  el que avui s’aprova és provisional i tindrà dos dies de durada, motiu pel 
qual el vot del seu grup serà l’abstenció.

El Sr. David Parron manifesta que el seu grup ja ho deia fa quatre anys i també ho han dit en 
campanya electoral i és que tothom té dret a rebre un sou digne per la seva feina, tant si és un 
alcalde com un treballador i un sou de 44.000 euros el troben excessiu per un alcalde d’un 
municipi de 8.000 habitants.
És cert que s’està per sota de la llei i que es compleixen les recomanacions de l’ACM, però 
creu que la retribució és excessivament elevada i demana que es redueixi i que quedi marcat 
en tres vegades el sou mínim interprofessional, que representarien uns 37.000 euros l’any, la 
qual cosa comportaria uns 8.000 euros d’estalvi i suposarien uns 2.200 euros nets al mes i és 
el mateix que està cobrant ara per ara l’alcaldessa de Barcelona.
El seu vot serà contrari perquè consideren que és una retribució excessiva.

El Sr. Ramon Soler respon que lamenta comunicar que l’alcaldessa de Barcelona està cobrant 
el mateix que cobrava el Sr. Xavier Trias, 114.000 euros anuals, bàsicament perquè encara no 
han modificat el que hi havia i la nòmina d’aquest mes ja l’han cobrada i es remet al diari La 
Vanguardia  que ho publicava. 
Apart d’aquells detalls, fer comparacions amb l’Ajuntament de Barcelona no té cap sentit. De 
moment el que està fent és més publicitat que res més. Cal que s’aprovi per Ple i l’alcaldessa té 



25

11 vots de 41 i primer haurà de convèncer els seus regidors, que de moment ja n’hi ha hagut 
més d’un que ha posat el crit al cel i en qualsevol dels casos s’ha de reivindicar la 
responsabilitat dels regidors en el seu conjunt i de l’alcalde en particular, atès que qualsevol 
cosa que passi a l’Ajuntament  acaba sent responsabilitat de l’alcalde, per tant el seu nivell de 
responsabilitat és altíssim i,  si es comparen els sous d’altres llocs, l’Ajuntament és la principal 
empresa que hi ha al poble, que gestiona un pressupost de 9.000.000 d’euros i que està dintre 
dels 25 municipis més grans de la província de Girona, per això val la pena reivindicar la 
responsabilitat dels polítics amb la seva tasca i amb un sou digne.
Si es compara Llagostera amb els municipis més propers, les retribucions de Llagostera estan 
per sota i no cal comparar-nos amb Barcelona, però sí amb Cassà de la Selva, amb Vidreres o 
Caldes i en cap d’aquests tres estan per sota de Llagostera.

S’aprova per majoria absoluta (8 vots a favor de CiU, 3 abstencions d’ERC-AM, 1 en 
contra d’ALL-E i l’abstenció de l’alcalde).                          

I no havent-hi més temes per tractar, a les deu del vespre s’aixeca la sessió de la qual s’estén 
la present acta que és signada pel Sr. alcalde amb mi el secretari, que ho certifico. 


