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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
 Núm.:  11/05. 
 Data:  Dimecres, 22 de juny de 2011. 
 Caràcter: Extraordinari. 
 Convocatòria: Primera. 

Horari: De ¾ menys 5 minuts de 9 del vespre fins a les 9 menys 5 
minuts. 

 Lloc:  Sala de Plens de la Casa de la Vila. 
 
RELACIÓ D’ASSISTENTS:     

 
Sr. Pere Vila Frigola:  Alcalde. Regidor de Salut, Benestar social, 

Atenció ciutadana i Relacions Institucionals 
(CiU). 

Sr. Josep M. Cros Roca:  1r Tinent d’Alcalde. Regidor d’Urbanisme, 
Obres públiques i Medi ambient (CiU). 

Sr. Lluís Guillaumes Picart: 2n Tinent d’Alcalde. Treseror-Recaptador. 
Regidor de Governació, Hisenda i Esports 
(CiU). 

Sr. Lluís Xancó Vilas:  3r Tinent d’Alcalde. Regidor de Comerç, 
Indústria, Pagesia i Turisme (CiU). 

Sra. Elisa Boix Valmaña:  Regidora d’Educació, Cultura i Lleure (CiU). 
Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla: Regidora (LP-PM). S’incorpora al punt 7è.  
Sr. David Espuña i Colomer: Regidor (LP-PM).   
Sra. Estel Muntada Pujiula:  Regidora (LP-PM).  
Sr. Josep Ayats Nogué:  Regidor (LP-PM).  

 
Sr. Josep Rovira i Jofre:  Secretari-Interventor. 

 
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. Alcalde obre la sessió, declarada pública, per tractar els 
assumptes inclosos en l’Ordre del dia de la convocatòria: 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària núm. 11/04, d’11 de juny de 
2011, constitutiva de l’Ajuntament. 
2.- Comunicació de diversos Decrets d’Alcaldia en relació a l’organització municipal: 
nomenament de Tinents d’Alcalde; delegacions específiques d’atribucions de l’Alcaldia en 
diversos/es regidors/es; delegació genèrica d’atribucions de diverses matèries de l’Alcaldia 
a la Junta de Govern Local; constitució dels grups municipals; designació dels membres de 
la Junta de Govern Local; i designació dels clauers bancaris de la Corporació. 
3.- Proposta d’aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia de nomenament del 
Tresorer-Recaptador de la Corporació. 
4.- Proposta d’aprovació del règim de sessions del Ple municipal. 
5.- Proposta d’aprovació de la constitució de la Junta de Govern Local. 
6.- Proposta d’aprovació de la delegació genèrica d’atribucions de diverses matèries del 
Plenari a la Junta de Govern Local. 
7.- Proposta d’aprovació de la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes. 
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8.- Proposta d’aprovació de l’establiment del règim de dedicació de l’Alcaldia. 
9.- Proposta d’aprovació de l’establiment de les indemnitzacions per assistència a les 
sessions dels òrgans col.legiats. 
10.- Proposta d’aprovació de l’establiment de les indemnitzacions per quilometratge. 
11.- Proposta d’aprovació de l’assignació econòmica a favor dels Grups politics municipals. 
12.- Proposta d’aprovació del nomenament dels representants de la Corporació en altres 
organismes. 
13.- Celebració de la Junta General d’Empris, SL, relativa al cessament i nomenament dels 
membres del Consell d’Administració. 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
El Sr. Alcalde obre la sessió i procedeix a entrar en el primer punt de l’Ordre del dia. 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària núm. 11/04, d’11 
de juny de 2011, constitutiva de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde demana als assistents si tenen alguna objecció a fer respecte l’acta de la 
sessió extraordinària núm. 11/04, d’11 de juny de 2011, la qual els va ser entregada. Ningú 
objecta res. A la vista d’això, el Ple, per majoria absoluta (vot favorable dels 5 regidors/a 
del Grup municipal de CiU i dels 3 regidors/a del Grup municipal de LP-PM presents), 
ACORDA:  
 

Primer.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària núm. 11/04, d’11 de juny de 
2011. 
 
2.- Comunicació de diversos Decrets d’Alcaldia en relació a l’organització 
municipal: nomenament de Tinents d’Alcalde; delegacions específiques 
d’atribucions de l’Alcaldia en diversos/es regidors/es; delegació genèrica 
d’atribucions de diverses matèries de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local; 
constitució dels grups municipals; designació dels membres de la Junta de 
Govern Local; i designació dels clauers bancaris de la Corporació. 
 
El Sr. Alcalde comunica al Ple els següents Decrets d’Alcaldia en relació a l’organització 
municipal: 
 
Nomenament de Tinents d’Alcalde: 
 
 Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes des del dia 
d’avui, els regidors que tot seguit es relacionen, els quals, per l’ordre corresponent, 
substituiran aquesta Alcaldia en casos de vacant, absència o malaltia: 
 
  Primer Tinent d’Alcalde:  Sr. Josep M. Cros Roca 
  Segon Tinent d’Alcalde:  Sr. Lluís Guillaumes Picart 
  Tercer Tinent d’Alcalde:  Sr. Lluís Xancó Vilas. 
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Segon.- Fer constar que aquesta Alcaldia, quan hagi d’absentar-se del terme 
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant les 
corresponents delegacions. En cas que no es conferís aquesta delegació expressa, 
aquesta Alcaldia serà substituïda pel Primer Tinent d’Alcalde, i, en el seu defecte, pel 
segon i tercer Tinent d’Alcalde respectivament. 
 
 Tercer.- Notificar aquest Decret als Tinents d’Alcalde afectats, fent-los avinent que 
hauran de tenir informada aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com a 
Alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions 
efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves. 
 
 Quart.-  Comunicar al Ple aquesta resolució en la primera sessió que se celebri. 
 

Cinquè.- Publicar aquesta resolució en el BOP, sens perjudici que aquesta resolució 
sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura. 
 
Delegacions específiques d’atribucions de l’Alcaldia en diversos/es regidors/es: 
 
Primer.- Efectuar, a favor dels regidors/es que tot seguit es relacionen, una delegació 
específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix per gestionar els assumptes 
relacionats amb les matèries següents:  
 

Sr. Josep M. Cros Roca: Àrees d’Urbanisme, Obres públiques i Medi 
ambient. 

Sr. Lluís Guillaumes Picart:  Àrees de Governació, Hisenda i Esports. 
Sr. Lluís Xancó Vilas:   Àrees de Comerç, Indústria, Pagesia i Turisme. 
Sra. Elisa Boix Valmaña:  Àrees d’Educació, Cultura i Lleure.  

 
L’abast de les funcions d’aquestes delegacions comporten facultats de direcció i gestió, tot 
restant excloses les facultats de resolució, les quals correspondran a l’Alcaldia, a la Junta 
de Govern Local o al Ple. 
 
 Segon.- Fer constar que aquesta Alcaldia s’encarregarà de les Àrees de Salut, 
Benestar social, Atenció ciutadana i Relacions Institucionals. 
  

Tercer.- Constatar que aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa 
l’article 44 del 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.  
 

Quart.- Comunicar aquest Decret als regidors afectats, 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.- Comunicar al Ple aquesta resolució en la primera sessió que se celebri. 
 

Sisè.- Publicar aquesta resolució en el BOP. 
 
Delegació genèrica d’atribucions de diverses matèries de l’Alcaldia a la Junta de 
Govern Local: 
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Primer.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica de 

les següents atribucions, sense perjudici de la potestat d’avocació per part d’aquesta 
Alcaldia: 
 

Titular de la 
competència 

Òrgan en qui es delega Atribució delegada Article 

Alcaldia Junta de Govern Local  Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el 
pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de 
la seva competència. 
(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei 
d’hisendes locals.) 

21.1.f) 
LRBRL 
(parcial) 

 
Alcaldia 
 

 
Junta de Govern Local  

 
Aprovar l’oferta d’ocupació 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 ni periòdiques. 
 

 
21.1.g) 
LRBRL 
(íntegre) 

 
Alcaldia 
 

 
Junta de Govern Local  

 
Acordar el nomenament i sancions de tot el personal. 
 

 
21.1.h) 
LRBRL 
(parcial) 

 
Alcaldia 
 

 
Junta de Govern Local  

 
Aprovar els instruments de planejament de 
desenvolupament del planejament general quan no 
estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així 
com la dels instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d’urbanització. 

 
21.1.j) 
LRBRL 
(íntegre) 

 
Alcaldia 
 

 
Junta de Govern Local  

 
Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat 
o per infracció de les ordenances municipals, exceptuant 
els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres 
òrgans. 
 

 
21.1 n) 
LRBRL 
(íntegre) 

 
Alcaldia 
 

 
Junta de Govern Local  

 
L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui 
competent per a la contractació o concessió i estiguin 
previstos en el pressupost. 
 

 
21.1.o) 
LRBRL 
(íntegre) 

 
Alcaldia 
 

 
Junta de Govern Local  

 
Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho 
atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern 
Local.  
 

 
21.1.q) 
LRBRL 
(íntegre) 

 
Alcaldia 
 

 
Junta de Govern Local  

 
Les competències com a òrgan de contractació respecte 
dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, 
de gestió de serveis públics, els contractes administratius 
especials, i els contractes privats quan el seu import no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, 
en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000,00 €, inclosos 

 
DA 2a.1 
LCSP 
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els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui 
superior a 4 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 l’import assenyalat. 
 

 
Alcaldia 
 

 
Junta de Govern Local  

 
L’adjudicació de concessions sobre els béns de 
l’Ajuntament i l’adquisició de béns immobles i drets 
subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no 
superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni 
l'import de 3.000.000,00 €, així com l'alienació del 
patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni 
l’import indicats 
 

 
DA 2a.1 
LCSP 

 

 
Alcaldia 
 

 
Junta de Govern Local  

 
La resta d’atribucions que expressament li atribueixin 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. 

 
21.1.s) 
LRBRL 
(íntegre) 

 
 Segon.- Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a la constitució de la Junta de Govern 
Local per part del Ple municipal i a l’acceptació de la delegació per part de la Junta de 
Govern Local. 
 
 Tercer.- Comunicar al Ple aquesta resolució en la primera sessió que se celebri. 
 

Quart.- Publicar aquesta resolució en el BOP. 
 
Constitució dels grups municipals: 
 

Primer.- Constituir els següents Grups municipals: 
 

Grup municipal de CiU, integrat pels regidors/a següents: 
 

- Sr. Pere Vila Frigola (portaveu) 
- Sr. Josep M. Cros Roca 
- Sr. Lluís Guillaumes Picart 
- Sr. Lluís Xancó Vilas 
- Sr. Elisa Boix Valmaña 

 
Grup municipal de LP-PM, integrat pels regidors/a següents: 

 
- Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla (portaveu) 
- Sr. David Espuña i Colomer 
- Sra. Estel Muntada Pujiula 
- Sr. Josep Ayats Nogué. 

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

 
Designació dels membres de la Junta de Govern Local: 
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Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament els 

regidors/a que tot seguit es relacionen: 
 

Sr. Josep M. Cros Roca:  Actuarà amb veu i vot. 
Sr. Lluís Guillaumes Picart:  Actuarà amb veu i vot. 
Sr. Lluís Xancó Vilas:   Actuarà amb veu i vot. 
Sra. Elisa Boix Valmaña:  Actuarà amb veu i sense vot.  

   
 Segon.- Condicionar la validesa i eficàcia d’aquest acord a la constitució de la Junta 
de Govern Local per part del Ple municipal. 
 
 Tercer.- Comunicar al Ple aquesta resolució en la primera sessió que se celebri. 
 

Quart.- Publicar aquesta resolució en el BOP. 
 
Designació dels clauers bancaris de la Corporació: 
 

Primer.- Designar com a clauers bancaris de la Corporació, amb efectes a partir del 
dia 11 de juny de 2011, les següents persones: 

 
- Sr. Pere Vila Frigola (Alcalde), amb NIF núm. ........... 
- Sr. Lluís Guillaumes Picart (Tresorer-Recaptador), amb NIF núm. ........... 
- Sr. Josep Rovira i Jofre (Secretari-Interventor de la Corporació), amb NIF 

núm. ........... 
 
Segon.- Fer constar que la signatura serà conjunta per part dels 3 clauers bancaris.  
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a les corresponents entitats bancàries. 
 
Quart.- Comunicar al Ple aquesta resolució en la primera sessió que se celebri. 

 
3.- Proposta d’aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia de 
nomenament del Tresorer-Recaptador de la Corporació. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la ratificació del Decret d’Alcaldia de nomenament del Tresorer-
Recaptador de la Corporació. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu al nomenament del Tresorer-Recaptador de la Corporació. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 



 
 

 
 

AJUNTAMENT de LES PRESES: Ple extraordinari 11/05, de 22 de juny de 2011 
 

AP11-15_00013 
 

Vist que, per Decret d’Alcaldia, de data 15 de juny de 2011, es van adoptar els següents 
acords: 
 
“Vist que, un cop celebrades, el dia 22 de maig d’enguany, les eleccions locals, convocades 
mitjançant Reial Decret 424/2011, de 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 11 de 
juny, es fa necessari procedir la nomenament del Tresorer/a-Recaptador/a. 
 
Atès que, de conformitat amb els articles 21.1.h) i s) i 92.4 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; 114.1 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 Disposició Transitòria 1a.3 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen 
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de 
les entitats locals de Catalunya,  les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació poden ser 
atribuïdes a membres de les corporacions o a personal funcionari sense habilitació de caràcter 
nacional. 
 
Atès que l’article 164.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), estableix l’obligatorietat 
de constituir una fiança, a determinar pel Ple en funció del Pressupost de la Corporació (aval del 4% 
al 6%), quan prengui possessió del càrrec, tant si el tresorer/a-recaptador/a és un regidor/a o un 
funcionari/ària. 
 

Atès que la regla 90 de l’Ordre de 16 de juliol de 1963, que regula el règim de les dipositaries no 
servides per funcionaris del cos nacional, estableix que si la Corporació optés per encomanar les 
funcions de dipositari a un dels seus membres electius, podrà rellevar-lo de l’obligació de prestar 
fiança, i que, en aquest cas, en l’acord de designació s’ha de fer constar expressament que els 
restants membres electius seran responsables solidàriament del resultat de la gestió. 
 
A la vista de tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació, HA 
RESOLT: 

 
 Primer.- Nomenar Tresorer-Recaptador de l’Ajuntament el Sr. Lluís Guillaumes Picart, regidor 
de la Corporació. 
 

Segon.- Notificar el present acord al Sr. Lluís Guillaumes Picart, considerant-se que, si en el 
termini de 3 dies hàbils, a comptar de la recepció de la notificació, no manifesta cap oposició, 
s’entendrà que ha acceptat tàcitament el nomenament i haurà de prendre possessió del càrrec. 

 
Tercer.- Eximir el regidor Sr. Lluís Guillaumes Picart de l’obligació de constituir fiança per a 

l’exercici del càrrec de Tresorer-Recaptador i fer constar que els restants membres electius seran 
responsables solidàriament del resultat de la gestió. 

 
Quart.- Ratificar els presents acords en el proper Ple que se celebri”. 

 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Ratificar i aprovar els referits acords del Decret d’Alcaldia de data 15 de juny 
de 2011”. 
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Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i abtenció dels 3 regidors/a del Grup municipal de 
LP-PM presents). 
 
4.- Proposta d’aprovació del règim de sessions del Ple municipal. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del règim de sessions del Ple municipal. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu al règim de sessions del Ple municipal. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, un cop celebrades, el dia 22 de maig d’enguany, les eleccions locals, convocades 
mitjançant Reial Decret 424/2011, de 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 
11 de juny, es fa necessari procedir a l’establiment de la periodicitat de les sessions del 
Ple municipal. 
 
Atès que els articles 46.2.a) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local (LRBRL), 98 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 38 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 cal determinar la 
periodicitat de les sessions del Ple i que, en municipis de menys de 5.000 habitants s’ha 
de celebrar, com a mínim, una sessió cada tres mesos. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació se celebraran, 
en caràcter bimensual, el tercer dijous no festiu de cada mes senar a 2/4 de 9 del vespre a 
la Sala de sessions del Consistori, o lloc habilitat a l’efecte, prèvia convocatòria de 
l’Alcaldia.  
 

Segon.- Facultar l’Alcaldia per a postposar o avançar la celebració de les sessions 
ordinàries del Ple per motius justificats i per suspendre-les en època de vacances, sempre 
i quan no menyscabi la gestió dels assumptes municipals. 

 
Tercer.- Fer constar que la setmana anterior a la celebració del Ple municipal, 

l’Alcalde, acompanyat del Secretari de la Corporació, durà a terme una reunió informativa 
amb la portaveu del Grup municipal LP-PM per exposar-li els acords que es pretenen 
adoptar a la sessió plenària. 
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Quart.- Fer avinent que les convocatòries de les sessions plenàries es trametran via 

correu electrònic als regidors/es de la Corporació, concretament a l’adreça electrònica que 
van comunicar 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”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i dels 3 regidors/a del Grup municipal de LP-PM 
presents). 

 
5.- Proposta d’aprovació de la constitució de la Junta de Govern Local. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la constitució de la Junta de Govern Local. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la constitució i funcionament de la Junta de Govern Local. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, un cop celebrades, el dia 22 de maig d’enguany, les eleccions locals, convocades 
mitjançant Reial Decret 424/2011, de 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 11 
de juny, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en 
particular, a la constitució de la Junta de Govern Local, en l’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 de  règim local (LRBRL), reconeix a aquesta entitat. 
 
Atès que l’article 20.1.b) LRBRL determina que la Junta de Govern Local pot existir en 
municipis de menys de 5.000 habitants quan ho acordi el Ple de l’Ajuntament i que els 
articles 23 de la LRBRL 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 (TRLMRLC) 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 l’article 52 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) fixa les 
normes de funcionament de la Junta de Govern Local. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
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Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col.legiat municipal de caràcter 
resolutori, que estarà integrada per la Presidència, que l’ostentarà l’Alcaldia, i per les 
vocalies, integrada per regidors/es de la Corporació. 
 

Segon.- Establir que la Junta de Govern Local celebrarà les sessions ordinàries el 
primer i tercer dijous no festiu de cada mes a 2/4 de 9 del vespre a la Sala de sessions del 
Consistori, prèvia convocatòria de l’Alcaldia. Alhora es fa avinent que, en cas de coincidir 
amb una sessió plenària, es postposaria fins a la conclusió de la citada sessió. 
 

Tercer.- Facultar l’Alcaldia per a postposar o avançar la celebració de les sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local per motius justificats i per suspendre-les en època 
de vacances, sempre i quan no menyscabi la gestió dels assumptes municipals. 

 
Quart.- Fer avinent que les competències de la Junta de Govern Local seran les 

que se li atribueixin per delegació de l’Alcaldia i del Ple de la Corporació. En tot cas, li 
correspon l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. 

 
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 van comunicar 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”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i abtenció dels 3 regidors/a del Grup municipal de 
LP-PM presents). 
 
6.- Proposta d’aprovació de la delegació genèrica d’atribucions de diverses 
matèries del Plenari a la Junta de Govern Local. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la delegació genèrica d’atribucions de diverses matèries del Plenari 
a la Junta de Govern Local. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la constitució i funcionament de la Junta de Govern Local. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, un cop celebrades, el dia 22 de maig d’enguany, les eleccions locals, convocades 
mitjançant Reial Decret 424/2011, de 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 
11 de juny, amb l’objectiu de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, 
aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que confereix l’article 23.2.b) 
de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de  règim local (LRBRL), 
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procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de matèries, la competència de les 
quals ostenta el Ple en virtut de la Llei, a favor de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que l’article 22.4 de la LRBRL determina que el Ple pot delegar l’exercici de les seves 
atribucions a la Junta de Govern Local, llevat les esmentades en l’apartat 2, paràgrafs a, b, 
c, d, e, f, g, h, i, l i p, i en l’apartat 3 del citat article (moció de censura i qüestió de 
confiança). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 
 Primer.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica de 
les següents atribucions, sense perjudici de la potestat d’avocació per part del propi 
Plenari: 
 

Titular de la 
competència 

Òrgan en qui es 
delega 

Atribució delegada Article 

 
Ple 

 
Junta de Govern Local 

 
L’exercici de les accions judicials i 
administratives i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària. 
 

 
 22.2.j) 
LRBRL 

 
Ple 

 
Junta de Govern Local 

 
La declaració de lesivitat dels actes de 
l’Ajuntament.  
 

 
22.2.k) 
LRBRL 

 
Ple 

 
Junta de Govern Local 

 
La concertació de les operacions de crèdit quin 
import acumulat, dins de cada exercici 
econòmic, excedeixi del 10% dels recursos 
ordinaris del Pressupost (llevat les de 
tresoreria, que li correspondran quan l’import 
acumulat de les operacions vives en aquell 
moment superi el 15% dels ingressos corrents 
liquidats en l’exercici anterior), tot això de 
conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós 
de la Llei d’Hisendes Locals. 
 

 
22.2.m) 
LRBRL 

 
Ple 

 
Junta de Govern Local 

 
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis 
quan sigui competent per a la seva contractació 
o concessió, i quan encara no estiguin 
previstos en els pressupostos. 
 

 
22.2.ñ) 
LRBRL 

 
Ple 

 
Junta de Govern Local 

 
Competències com a òrgan de contractació 
respecte dels contractes que no corresponguin 

 
DA 2a.1 LCSP 
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a l’Alcaldia. 
 

 
Ple 

 
Junta de Govern Local 

 
L'adjudicació de concessions sobre els béns de 
la Corporació i l'adquisició de béns immobles i 
drets subjectes a la legislació patrimonial, així 
com l'alienació del patrimoni quan no estiguin 
atribuïdes a l'Alcaldia, i dels béns declarats de 
valor històric o artístic qualsevol que sigui el 
seu valor. 
 

 
DA 2a.1 LCSP 
 

 
Ple 

 
Junta de Govern Local 

 
La resta que expressament li confereixin les 
lleis. 
 

 
22.2.q) 
LRBRL 

     
Segon.- Fer constar que les atribucions delegades hauran de ser exercides per la 

Junta de Govern Local en els termes i dins els límits d’aquesta delegació, no essent 
susceptibles de ser delegades a 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, a 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 acordades per aquest Ajuntament, en la sessió plenària del dia 22 de juny de 
2011”. Els acords adoptats per delegació, s’entendran dictats pel Ple de la Corporació, 
com a titular de la competència originària i seran immediatament executius i 
presumptament legítims.  
 

Tercer.- Determinar que aquestes delegacions, d’acord amb l’article 51.2 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), tindran efectes a partir del dia 
següent a l’adopció d’aquest acord, sens perjudici de la seva publicació al BOP”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i abtenció dels 3 regidors/a del Grup municipal de 
LP-PM presents). 
 
7.- Proposta d’aprovació de la creació i composició de la Comissió Especial 
de Comptes. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia, moment en el qual s’incorpora a la 
sessió la regidora Sra. Anna M. Ibáñez: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes. 
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Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, un cop celebrades, el dia 22 de maig d’enguany, les eleccions locals, convocades 
mitjançant Reial Decret 424/2011, de 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 
11 de juny, es fa necessari procedir a la creació i composició de la Comissió Especial de 
Comptes. 
 
Atès que els articles 116 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL), 58.3 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) i 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), estableixen que la 
Comissió Especial de Comptes estarà constituïda per membres dels diferents grups 
polítics integrants de la Corporació. 
 
A la vista de tot això, es 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: 

 
Presidència:  L’Alcalde. 
Vocals: Un representant del Grup municipal de CiU: Sr. Lluís 

Guillaumes Picart. 
Una representant del Grup municipal de LP-PM: Sr. David 
Espuña i Colomer. 

    Secretaria: El Secretari de la Corporació. 
 
 Segon.- 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 5 
vots (emesos per l’Alcalde o el corresponent vocal), mentre que el Grup municipal de LP-
PM tindrà 4 vots (emesos per la corresponent vocal). 
 
 Tercer.- Fer avinent que la Comissió serà convocada a partir del moment que s’hagi 
elaborat el corresponent Compte General de la Corporació. 
 

Quart.- Fer constar que, davant la impossibilitat d’assistir a les sessions de la 
Comissió per part d’algun dels dos vocals, aquests podran delegar la seva representació i 
votació a un altre regidor/a del seu Grup municipal, prèvia presentació del corresponent 
escrit en el Registre General de l’Ajuntament”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
8.- Proposta d’aprovació de l’establiment del règim de dedicació de l’Alcaldia. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
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“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de l’establiment del règim de dedicació de l’Alcaldia. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’establiment del règim de dedicació de l’Alcaldia. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, un cop celebrades, el dia 22 de maig d’enguany, les eleccions locals, convocades 
mitjançant Reial Decret 424/2011, de 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 
11 de juny, es fa necessari procedir a l’establiment del règim de dedicació de l’Alcaldia. 
 
Vista la voluntat de l’Alcaldia d’exercir el seu càrrec amb una dedicació exclusiva. 
 
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. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Establir que el Sr. Pere Vila Frigola exercirà el càrrec d’Alcalde amb 
dedicació exclusiva. 
 

Segon.- Fixar-li una retribució anual bruta de 38.761,20 euros (a distribuir en 14 
pagues) i donar-lo d’alta en el règim general de la Seguretat Social amb efectes 13 de juny 
de 2011. 

 
Tercer.- Fer constar que, anualment, la retribució s’incrementarà d’acord amb la Llei 

General de Pressupostos de l’Estat. 
 
Quart.- Publicar els presents acords en el BOP”. 

 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i abtenció dels 4 regidors/es del Grup municipal 
de LP-PM). 
 
9.- Proposta d’aprovació de l’establiment de les indemnitzacions per 
assistència a les sessions dels òrgans col.legiats. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
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“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de l’establiment de les indemnitzacions per assistència a les sessions 
dels òrgans col.legiats. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’establiment de les indemnitzacions per assistència a les sessions dels 
òrgans col.legiats. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, un cop celebrades, el dia 22 de maig d’enguany, les eleccions locals, convocades 
mitjançant Reial Decret 424/2011, de 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 11 
de juny, es fa necessari procedir a l’establiment de les indemnitzacions per assistència a les 
sessions dels òrgans col.legiats. 
 
Atès que l’article 75.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de  
règim local, determina que els regidors/es percebran indemnitzacions per l’assistència 
efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats de la Corporació que formin part (amb 
l’import fixat pel Ple de la Corporació), i l’article 75.4 de la citada Llei estableix que també 
podran percebre indemnitzacions per les despeses efectives produïdes en l’exercici del 
seu càrrec (amb l’import també fixat pel Ple de la Corporació). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Establir, amb efectes a partir de l’11 de juny de 2011, la següent 
indemnització (import brut que comporta una retenció del 15%) per als regidors/es del 
Consistori: per l’assistència efectiva a les sessions del Ple, la Junta de Govern o la 
Comissió Especial de Comptes: 118,00 €/sessió. 
 

Segon.- Establir que s’indemnitzarà els regidors/es per les despeses efectives 
produïdes en l’exercici del seu càrrec i que, en el cas dels membres de l’Equip de Govern, 
s’estableix una dieta trimestral mínima de 135,00 €, que inclourà les despeses de telèfon 
particular i de combustible del vehicle particular. 

 
Tercer.- Fer constar que les citades indemnitzacions es liquidaran per trimestres 

naturals vençuts. 
 
Quart.- Fer constar que, anualment, la indemnització s’incrementarà d’acord amb 

l’increment salarial fixat per a les Administracions locals a la Llei General de Pressupostos 
de l’Estat. 

 
Cinquè.- Publicar els presents acords en el BOP”. 
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Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i abtenció dels 4 regidors/es del Grup 
municipal de LP-PM). El regidor Sr. David Espuña explica el sentit del vot del seu Grup, 
fent avinent que l’import de 135,00 € trimestrals l’haguessin reduït perquè consideren que, 
dins el marc de crisi econòmica actual, i per tal de donar exemple, s’entén que la feina de 
regidor/a de l’Equip de Govern (sense dedicació ni parcial ni total) ha de ser en part 
altruïsta com aportació al municipi. 
 
10.- Proposta d’aprovació de l’establiment de les indemnitzacions per 
quilometratge. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de l’establiment de les indemnitzacions per quilometratge. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’establiment de les indemnitzacions per quilometratge. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, un cop celebrades, el dia 22 de maig d’enguany, les eleccions locals, convocades 
mitjançant Reial Decret 424/2011, de 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 
11 de juny, es fa necessari procedir a l’establiment de les indemnitzacions per 
quilometratge. 
 
Atès que els articles 75.4 I 75.5 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (LRBRL), 166.2 i 166.3 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 (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 
membres de les Corporacions locals percebran indemnitzacions per les despeses 
efectives produïdes en l’exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general a 
les Administracions públiques (Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei). 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Establir que, amb efectes a partir de l’11 de juny de 2011, s’indemnitzaran 
els regidors/es per les despeses efectives produïdes en l’exercici del seu càrrec i que, en 
aquest sentit, s’abonarà el corresponent quilometratge per un import de 0,19 €/Km, 
quantitat que també s’aplicarà en el cas del personal de la Corporació per a 
desplaçaments que hagi de dur a terme en relació al seu lloc de treball, amb el vehicle 
particular, fora de l`àmbit de les Preses i dels municipis del contorn. 
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Segon.- Publicar aquest acord en el BOP”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per unanimitat. 
 
11.- Proposta d’aprovació de l’assignació econòmica a favor dels Grups 
politics municipals. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació de l’assignació econòmica a favor dels Grups politics municipals. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu a l’establiment de l’assignació econòmica a favor dels Grups politics 
municipals. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, un cop celebrades, el dia 22 de maig d’enguany, les eleccions locals, convocades 
mitjançant Reial Decret 424/2011, de 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 
11 de juny, es fa necessari procedir a l’establiment de l’assignació econòmica a favor dels 
Grups politics municipals. 
 
Atès que l’article 73.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL) estableix que el Ple podrà assignar als Grups polítics municipals una 
dotació econòmica que constarà d’un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre 
de variable, en funció del nombre de regidors/es de cadascun d’ells. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Establir, amb efectes a partir de l’11 de juny de 2011, una assignació 
econòmica de caràcter trimestral a favor dels Grups polítics municipals que constarà de: 

 
Component fix:   200,00 € trimestrals per grup 
Component variable:   10,00 € trimestrals per regidor/a 
 
Conseqüentment, el Grup municipal de CiU rebrà 250,00 euros trimestrals, mentre 

que el Grup municipal de LP-PM rebrà 240,00 euros trimestrals. 
 
Segon.- Fer constar que aquestes assignacions no podran destinar-se al pagament 

de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació ni a 
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 

 
Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP”. 
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Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i abtenció dels 4 regidors/es del Grup municipal 
de LP-PM). El regidor Sr. David Espuña explica el sentit del vot del seu Grup, fent avinent que 
l’assignació econòmica de caràcter trimestral a favor dels Grups polítics municipals 
l’haguessin reduït perquè,  dins el marc de crisi econòmica actual, els primers que han de 
donar exemple són els grups politics. 
 
12.- Proposta d’aprovació del nomenament dels representants de la 
Corporació en altres organismes. 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent Proposta d’Alcaldia: 
 
“Assumpte:  
 
Proposta d’aprovació del nomenament dels representants de la Corporació en altres 
organismes. 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Expedient relatiu al nomenament dels representants de la Corporació en altres organismes. 
 
Fets i fonaments de Dret: 
 
Vist que, un cop celebrades, el dia 22 de maig d’enguany, les eleccions locals, convocades 
mitjançant Reial Decret 424/2011, de 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el passat 
11 de juny, es fa necessari procedir al nomenament dels representants municipals en 
organismes on ha d’estar representada la Corporació. 
 
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), 
determina que el Ple haurà de nomenar els representants de la Corporació en tota classe 
d’òrgans col.legiats on hagi d’estar representada. 
 
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 

Primer.- Designar els següents regidors/es com a representants de la Corporació 
en els òrgans col.legiats dels següents organismes: 
 

- Patronat municipal de l’Emissora Ràdio la Vall: Sr. Lluís Xancó Vilas i Sra. 
Elisa Boix Valmaña. 
- Consorci per a la Promoció Econòmica de Les Preses i a la Garrotxa: Sr. 
Lluís Guillaumes Picart i Sr. Lluís Xancó Vilas. 
- Consorci Localret: Sr. Lluís Guillaumes Picart. 
- Consorci de Comunicació Local: Sra. Elisa Boix Valmaña. 
- CILMA: Sr. Josep M. Cros Roca. 
- Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: Sr. Josep M. 
Cros Roca. 
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- Consorci de les Vies Verdes de Girona: Sr. Josep M. Cros Roca. 
- Agrupació de Defensa Forestal (ADF) les Preses: Sr. Josep M. Cros Roca. 
- Associació la Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic: Sr. Lluís Xancó Vilas. 
- Fundació Privada Garrotxa Líder: Sr. Lluís Xancó Vilas. 
- Consell Esportiu de la Garrotxa: Sr. Lluís Guillaumes Picart. 
- Consell Escolar del CEIP Verntallat: Sra. Elisa Boix Valmaña. 
- Consell Escolar de l’Escola “la Bòbila”: Sra. Elisa Boix Valmaña. 
- Consell Escolar de l’Institut Bosc de la Coma: Sra. Elisa Boix Valmaña. 

 
Segon.- Comunicar aquest acord als diversos organismes per al seu coneixement i 

als efectes oportuns”. 
 
Sotmesa la Proposta d’Alcaldia a votació, és aprovada per majoria absoluta (vot favorable 
dels 5 regidors/a del Grup municipal de CiU i abtenció dels 4 regidors/es del Grup municipal 
de LP-PM). 
 
13.- Celebració de la Junta General d’Empris, SL, relativa al cessament i 
nomenament dels membres del Consell d’Administració. 
 
En aquest moment el Ple, constituït en Junta General de la societat municipal Empris, SL, 
passa a celebrar l’Ordre del dia de la corresponent convocatòria, tal com consta a l’acta de la 
societat que s’aixeca. 
 
 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent 
les 9 menys 5 minuts del vespre, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el Sr. Alcalde i la certifico amb la meva signatura. 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Pere Vila     En dono fe - Josep Rovira 
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