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ACTADE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNY DE 2007:
A Torelló, el dia vint de juny de dos mil set, al saló d’actes de la Casa Consistorial es
reuneix la Corporació Municipal en sessió ordinària, sota la Presidència del Sr. Miquel
Franch i Ferrés, i hi concorren: Sra. Flora Vilalta i Sospedra, Sr. Pere Galobardes i Molera –
que s’incorpora a les vuit i un minut, després de comentar el primer punt de l’ordre del
dia-, Sr. Marc Fontserè i Candell, Sr. David Forcada i Rifà, Sra. Montserrat Ayats i
Coromina, Sr. Pere Bartés i Montagut, Sr. Lluís Bassas i Portús, Sra. M. Àngels Casals i Font,
Sr. Jordi Casals i Prat, Sra. Núria Güell i Rovira, Sr. Francesc Josep Rivera i García, Sr. Manel
Romans i Sànchez, Sr. Lluís Sabatés i Padrós, Sra. Cristina Sala i Donado, Sr. Albert Soldevila
i Boixader i Sr. Jaume Vivet i Soler, assistits per la Sra. Carme Urgell i Barris, Interventora
habilitada i pel Secretari Interí de la Corporació Sr. Albert Mustarós i Gel, que certifica.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència a les vuit en punt del vespre, i un
cop comprovada pel Secretari l'existència del quòrum que cal, perquè pugui ser
iniciada, pren la paraula el Sr. Alcalde per iniciar els assumptes a tractar que consten a
l'ordre del dia:

ASSUMPTES: A) ACORDS A PROPOSTA DE LES REGIDORIES:
1.- DONAR COMPTE D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TINENTA I
TINENTS D’ALCALDE:
Amb data 18 de juny de 2007, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia que es transcriu
literalment a continuació, per al general coneixement i en compliment de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local:
NOMENAMENT DE TINENTS I TINENTES D’ALCALDE: RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
DE NOMENAMENT I DELEGACIÓ DE FUNCIONS
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’organització d’aquest Ajuntament (tinents/es d’alcalde/essa) arran de les eleccions
municipals del proppassat 27 de maig.
Relació de fets
1.
2.
3.

El dia 27 de maig de 2007, van tenir lloc les eleccions municipals.
El dia 16 de juny de 2007, es va dur a terme la constitució de la nova corporació local.
Correspon a l’alcalde la designació dels tinents d’alcalde/ssa.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 20 a 23)
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim
local de Catalunya (articles 48, 53.2, 55 i 56)
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (articles 35, 38, 41,
43.3 i 46 a 48)
Per tant,
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RESOLC:
PRIMER.- DESIGNAR com a tinents d’alcalde i tinentes d’alcaldessa de l’Ajuntament de Torelló, els
regidors i regidores següents:
PRIMERA.- Sra. Flora Vilalta i Sospedra
SEGON.- Sr. Pere Galobardes i Molera
TERCER.- Sr. Marc Fontserè i Candell
QUART.- David Forcada i Rifà
SEGON.- Fer avinent als tinents i tinentes d’alcalde nomenats que els correspon, amb acceptació prèvia del
seu càrrec, substituir l’alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament, en els
casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions i que es
considerarà que accepten el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils a partir de la comunicació
no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser
expressa i manifestada per escrit, cessament o pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern
Local.
TERCER.- DELEGAR de forma específica a favor del tinent d’alcalde senyor PERE GALOBARDES i
MOLERA, la comesa específica de dictar les resolucions referents a denúncies de trànsit.
I DELEGAR de forma específica a favor del tinent d’alcalde, senyor DAVID FORCADA i RIFÀ, la facultat de
dictar, juntament amb l’alcalde, Sr. Miquel Franch i Ferrés, amb qui comparteix la delegació de les tasques
d’urbanisme i activitats, les resolucions referents a aquests temes concrets.
QUART.- NOTIFICAR personalment la present Resolució a les persones designades, que es considerarà
acceptada tàcitament, llevat de manifestació expressa; i remetre Resolució de nomenament al Butlletí Oficial
de la Província per a la seva publicació; igualment publicar la Resolució en el tauler d’edictes de l’Ajuntament,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la seva signatura per l’alcalde.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple de l’ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que dugui a
terme.

Quan són les vuit i un minut, s’incorpora a la sessió el Sr. Pere Galobardes

2.- DONAR COMPTE D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE COMPOSICIÓ DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL:
Amb data 18 de juny de 2007, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia que es transcriu
literalment a continuació, per al general coneixement i en compliment de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local:
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: RESOLUCIÓ DE
NOMENAMENT I DELEGACIÓ DE FUNCIONS
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’organització d’aquest Ajuntament (Junta de Govern Local) arran de les eleccions
municipals del proppassat 27 de maig.
Relació de fets
1.
2.
3.

El dia 27 de maig de 2007 van tenir lloc les eleccions municipals.
El dia 16 de juny de 2007 es va dur a terme la constitució de la nova corporació local.
Correspon a l’alcalde la designació dels membres de la Junta de Govern Local.
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Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 20 a 24)
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de
Catalunya (articles 52 a 57)
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals regulen (articles 35, 38, 43,
52 i 53)
Per tant,
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar membres de la junta de govern Local els regidors i les regidores següents:
Flora Vilalta i Sospedra
Pere Galobardes i Molera
Marc Fontserè i Candell
David Forcada i Rifà
SEGON.- Invitar els regidors que es relacionen a continuació, a assistir a les sessions que celebri la
Junta de Govern Local, amb veu i sense vot:




Sr. Lluís Bassas i Portús, en representació del grup de CiU.
Sr. Jordi Casals i Prat, en representació del grup d’ERC-AM.
Sra. Montserrat ayats i coromina, en representació del grup d’ICV-CdG.

TERCER.- Fer avinent als designats que es considerarà que accepten el càrrec tàcitament, si en el termini
de tres dies hàbils no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia,
que ha de ser expressa i manifestada per escrit, o cessament per l’Alcaldia.
Establir les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que tindran lloc els dilluns de cada mes,
excepte l’últim, a les set de la tarda, tret del penúltim dilluns, que serà a la una del migdia, a la sala de junta
de Govern Local –caseta del jardí de l’edifici Espona- (si és festiu, es pot avançar o endarrerir al dia hàbil
següent o precedent).
QUART.- Correspon A LA Junta de Govern Local, a més de l’assistència permanent a l’alcalde en exercici
de les seves atribucions, les competències que l’Alcalde li delegui d’acord amb la normativa:
CINQUÈ.- Notificar personalment la present Resolució a les persones designades, que es considerarà
acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de
la Província per a la seva publicació; igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis de l’ajuntament,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la seva signatura.
SISÈ.- Donar compte al Ple de l’ajuntament d’aquesta Resolució en la primera sessió que dugui a terme.
3.- DONAR COMPTE D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE COMPOSICIÓ DEL CARTIPÀS
MUNICIPAL:
Amb data 18 de juny de 2007, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia que es transcriu
literalment a continuació, per al general coneixement i en compliment de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local:
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
Identificació de l’expedient
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Expedient relatiu a l’organització d’aquest Ajuntament (delegació de competències) arran de les eleccions
municipals del proppassat dia 27 de maig.
Relació de fets
1.
2.
3.

El dia 27 de maig de 2007 van tenir lloc les eleccions municipals.
El dia 16 de juny de 2007 es va dur a terme la constitució de la nova corporació local.
Correspon a l’Alcaldia la delegació de les pròpies competències en els termes previstos legalment.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 21.3 i 23.4).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim
local de Catalunya (articles 53.3 i 56).
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (articles 43, 44, 45 i 51).
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (article 13).
Per tant,
RESOLC:
PRIMER.- Delegar les matèries que es relacionen a continuació, als regidors i regidores que igualment
s’indiquen:
URBANISME I ACTIVITATS
Sr. Miquel Franch i Ferrés
Sr. David Forcada i Rifà
Atribucions: Planejament, Gestió i Disciplina urbanística. Projectes Urbanístics de Serveis i equipaments.
Promoció del sòl. Habitatge. Comunicacions. Activitats classificades
OBRES, SERVEIS I INFRAESTRUCTURES
Sr. David Forcada i Rifà
Atribucions: Serveis municipals d’obres i serveis. Infraestructures municipals. Serveis generals externs.
ECONOMIA I HISENDA I RÈGIM INTERN
Sr. Pere Galobardes i Molera
Atribucions: Hisenda municipal i Planificació econòmica. Règim intern municipal
SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT
Sr. Pere Galobardes i Molera
Atribucions: Policia local. Protecció civil i Mobilitat.
CULTURA
Sra. Flora Vilalta i Sospedra
Atribucions: cultura, festes, equipaments i serveis culturals.
BENESTAR SOCIAL I SALUT PÚBLICA
Sra. M. Àngels Casals i Font
Atribucions: Serveis socials i Salut pública. Serveis i equipaments socials i sanitaris. Polítiques d’igualtat.
JOVENTUT I INFÀNCIA
Sr. Marc Fontserè i Candell
Atribucions: Joventut i Infància.
EDUCACIÓ
Sra. Flora Vilalta i Sospedra
Atribucions: Ensenyament reglat i no reglat. Formació d’adults. Serveis i equipaments educatius.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME
Sr. Marc Fontserè i Candell
Atribucions: Promoció econòmica. Comerç i Turisme. Medi ambient. Informació i noves tecnologies.
ESPORTS
Sr. Francesc J. Rivera i García
Atribucions: esports. Entitats esportives. Equipaments i serveis esportius.
Aquesta delegació comporta la facultat de dirigir els serveis corresponents i també la de gestionar-los en
general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Així mateix, el/la regidor/a que exerceixi una delegació genèrica té la facultat de supervisar l’actuació dels/de
les regidors/es amb delegacions especials per a comeses específiques incloses en la seva àrea.
TERCER.- Fer avinent als regidors i regidores delegats que es considerarà que han acceptat el càrrec
tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició només
es perd en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit, o cessament per l’Alcaldia.
QUART.- Notificar personalment aquesta Resolució a les persones designades; i remetre la Resolució de
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació; igualment publicar la Resolució al tauler
d’anuncis de l’ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la seva signatura per
l’alcalde.
4.- DONAR COMPTE D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE COMPOSICIÓ DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES:
Amb data 18 de juny de 2007, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia que es transcriu
literalment a continuació, per al general coneixement i en compliment de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local:
FORMACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
Aquest Ajuntament, mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 27 d’octubre de 1999, en compliment del que
es disposa a l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, va procedir a la creació i determinació de la
composició de les comissions informatives que, amb caràcter permanent o específic, hauran de conformar la
seva organització complementària municipal, a la vista de la nova composició política, com a conseqüència
dels resultats electorals derivats de les eleccions Locals de data 27 de maig de 2007.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, tots els Grups Municipals tenen dret a participar, mitjançant la presència dels regidors que
hi pertanyin, en els òrgans complementaris de l’Ajuntament que tinguin per funció l’estudi, informe o
consulta dels afers que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple.
Aquesta Alcaldia és competent, en la seva qualitat de President nat de tots els òrgans col·legiats
complementaris de la Corporació, per a designar els membres que hagin d’assumir la presidència de les
Comissions Informatives, en virtut de la delegació corresponent, així com per adscriure els vocals
representants dels grups polítics municipals, una vegada els hagi designat el seu Grup corresponent.
Per tot això, aquesta Alcaldia, d’acord amb les propostes que han elevat els diferents grups Polítics amb
representació municipal, i en ús de les facultats que legalment tinc conferides,
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar la composició de les Comissions Informatives de caràcter Permanent i específic que
es relacionen a continuació:
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA PERSONA:
President: el de la Corporació, Sr. Miquel Franch i Ferrés.
Vocals:
Sra. Flora Vilalta i Sospedra, regidora d’Educació i de Cultura
Sra. M. Àngels Casals i Font, regidora de benestar social i salut pública.
Sr. Marc Fontserè i Candell, regidor de Joventut i Infància.
Sr. Francesc Josep Rivera i García, regidor d’esports.
Sra. Núria Güell i Rovira i
Sr. Manel Romans i Sànchez, en representació del Grup Municipal de CiU.
Sr. Lluís Sabatés i Padrós, en representació del Grup Municipal d’ERC-AM.
Sra. Montserrat Ayats i Coromina, en representació del Grup Municipal d’ICV-CdG.
Tècnics i tècniques (amb veu i sense vot):
Sr. Joan Dot i Salarich, que actuarà de Secretari de la Comissió.
Sr. Josep Martínez i Lladó.
Sra. Roser Pérez i Villegas
Sra. Maria Villegas i Jiménez.
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA:
President: el de la Corporació, Sr. Miquel Franch i Ferrés.
Vocals:
Sra. Flora Vilalta i Sospedra, portaveu del Grup Municipal del PSC-PM.
Sr. Pere Galobardes i Molera, regidor d’Hisenda i Planificació Econòmica i Règim Intern i de
Seguretat ciutadana i Mobilitat.
Sr. Marc Fontserè i Candell, regidor de Promoció Econòmica informació i noves tecnologies.
Sr. Lluís Bassas i Portús, portaveu del grup de CiU
Sra. Cristina Sala i Donado, en representació del Grup Municipal de CiU.
Sr. Jordi Casals i Prat, Portaveu i en representació del Grup Municipal d’ERC-AM.
Sra. Montserrat Ayats i Coromina, portaveu i en representació del Grup Municipal d’ICV-CdG.
Tècnics i tècniques (amb veu i sense vot):
Sra. Julita La Haba i Plans
Sra. M. Alba Rubinat i Torres, que actuarà de Secretària de la Comissió.
Sra. Carme Urgell i Barris.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I TERRITORI:
President: el de la Corporació, Sr. Miquel Franch i Ferrés.
Vocals:
Sr. Pere Galobardes i Molera, regidor de Seguretat ciutadana i Mobilitat.
Sr. David Forcada i Rifà, regidor d’Urbanisme i Territori i d’Obres, Serveis i Infraestructures.
Sr. Marc Fontserè i Candell, Regidor de Medi Ambient.
Sr. Pere Bartés i Montagut i
Sr. Jaume Vivet i Soler, en representació del Grup Municipal de CiU.
Sr. Albert Soldevila i Boixader, en representació del Grup Municipal d’ERC-AM.
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Sra. Montserrat Ayats i Coromina, en representació del Grup Municipal d’ICV-CdG.
Tècnics i tècniques (amb veu i sense vot):
Sr. Melcior Manubens i Hom
Sr. Climent Panicot i Bonet, que actuarà de Secretari de la Comissió.
Sr. Pere Franquesa i Guix.
SEGON.- Les dates de reunió de cadascuna de les comissions informatives seran, amb caràcter ordinari,
les que segueixen. El lloc de reunió, es fixa a la sala de Junta de govern Local (caseta del jardí de l’edifici
Espona):
•
•
•

Comissió informativa de serveis a la persona: el penúltim dilluns de cada mes, a 2/4 de 6 de la tarda.
Comissió informativa d’hisenda i administració: el penúltim dilluns de cada mes, a 2/4 de 7 del vespre.
Comissió informativa d’urbanisme, obres, serveis i infraestructures, mobilitat i medi ambient: el
penúltim dilluns de cada mes, a 2/4 de 8 de la tarda.

TERCER.- Les Comissions Informatives, es regiran per les pautes que es relacionen a continuació:
•
•
•
•
•

S’hi haurà d’incloure totes les propostes que es pretengui presentar a l’aprovació del plenari municipal,
tant si provenen de l’equip de govern, com de l’oposició.
Les propostes concretes dels grups, s’hauran d’entregar a la Secretaria municipal, abans de les 10 del
matí del dimecres anterior, per tal de poder-les incloure a l’ordre del dia. Si requereixen informe
d’intervenció, s’entregaran a la intervenció municipal abans de les 10 del matí del dimarts anterior.
S’hi tractaran tots els temes de les regidories que hi siguin incloses i que es presentin al Ple de
l’ajuntament, en les sessions ordinàries i extraordinàries no urgents que es convoquin.
A la Comissió, es debatran les propostes i s’aixecarà, en forma de resum, una acta de la sessió.
També es podran comentar temes generals de les regidories, encara que no es tracti de propostes al
plenari municipal.

QUART.- Atès que a la Comissió Informativa d’Hisenda i Administració, hi ha estat designats per formarne part tots els portaveus dels grups polítics municipals, aquesta Comissió actuarà també, sempre que sigui
necessari, com a Junta de Portaveus.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució als regidors afectats, i als Caps dels diferents Serveis municipals,
per al seu coneixement i efectes.
SISÈ.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que se celebri, i
publicar el seu text al Butlletí Oficial de la Província en compliment del que es disposa a l’article 44.2 del text
legal esmentat anteriorment.
5.- DONAR COMPTE D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES:
Amb data 18 de juny de 2007, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia que es transcriu
literalment a continuació, per al general coneixement i en compliment de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local:
FORMACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
L’article 20.1.e) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la modernització del Govern Local i l’article 48.1.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, disposen que “La comissió especial de comptes existeix a tots els
ajuntaments.”
L’article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril esmentat, disposa que:
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“Article 58
Comissió especial de comptes
58.1 Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de
la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració
del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o
organismes municipals de gestió.
58.2 Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o
alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els
funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.
58.3 La comissió és integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El
nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup.
En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.
58.4 Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que
corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica.
A requeriment d’aquesta Alcaldia, tots els grups municipals han comunicat el nom de la persona que ha
de representar el seu grup a la Comissió Especial de Comptes.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- DISPOSAR la constitució de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Torelló,
que comptarà amb la presència de les regidores i regidors que s’indiquen:
•
•
•
•

Pel grup municipal del PSC-PM, amb 7 regidors al Consistori, el Sr. Pere Galobardes i Molera,
que ostentarà la presidència de la Comissió.
Pel grup municipal de CiU, amb 6 regidors al Consistori, el Sr. Lluís Bassas i Portús.
Pel grup municipal d’ERC-AM, amb 3 regidors al Consistori, el Sr. Jordi Casals i Prat.
Pel grup municipal d’ICV-CdG, amb 1 regidora al Consistori, la Sra. Montserrat Ayats i
Coromina.

SEGON.- NOTIFICAR els següents acords a les persones interessades, així com a la Secretaria i la
Intervenció d’aquesta Corporació.
6.- DONAR COMPTE D’UNA RESOLUSIÓ DE L’ALCALDIA, DE RATIFICACIÓ DE CÀRRECS DE
PROTECCIÓ CIVIL:
Amb data 18 de juny de 2007, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia que es transcriu
literalment a continuació, per al general coneixement i en compliment de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local:
Aquest ajuntament disposa d’un Pla Bàsic d’Emergència Municipal, aprovat i homologat per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya i vigent des del dia 4 de juliol de 1990.
En el decurs del present mandat Corporatiu és precís continuar amb la tasca de la seva implantació, per tal
de fer-lo el màxim operatiu.
Per Resolució de l’Alcaldia, de data 22 de setembre de 1995, es va crear la figura de “Delegat Local de
Protecció Civil”, per tal de donar un major impuls a les actuacions previstes en l’esmentat Pla Bàsic
d’emergència i també actualitzar-les, i es va nomenar per a ocupar aquest càrrec el Sr. Ramon Solà i Pujolràs,
que l’ha estat desenvolupant satisfactòriament fins a la data i, posteriorment, es va nomenar el Sr. Ramon
Martínez i Pujol per al càrrec de Cap de Protecció Civil, càrrec que igualment estava ocupant en l’actualitat.
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En una conversa mantinguda amb ambdues persones, han manifestat la seva conformitat a continuar
ostentant aquests càrrecs per la qual cosa,
RESOLC:
PRIMER.- RATIFICAR el Sr. Ramon Solà i Pujolràs, per al càrrec de Delegat Local de Protecció Civil de
Torelló.
SEGON.- RATIFICAR el Sr. Ramon Martínez i Pujol, per al càrrec de Cap de Protecció Civil de Torelló.
TERCER.- Aquests nomenaments seran vigents mentre aquesta Alcaldia ho consideri oportú, amb el límit
màxim de l’actual mandat Corporatiu de l’ajuntament constituït com a conseqüència de les eleccions locals
del dia 27 de maig de 2007.
QUART.- DONAR COMPTE de la present resolució, al ple municipal, en la primera sessió que celebri.

7.- ACORD DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES:
Un cop celebrades les Eleccions Locals del dia 27 de maig proppassat, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a l'establiment de
la periodicitat de les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Govern.
Per tot això, a proposta d’aquesta Alcaldia, vist allò que disposa l'article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, aprovat per R.D.
2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del Règim local, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels seus membres, acorda:
Primer: El Ple de la Corporació, es reunirà amb caràcter ordinari, l'últim dilluns no festiu de
cada mes, a les 20:00 del vespre, a la Sala de Plens o espai que s’habiliti a l’efecte, i amb
caràcter extraordinari sempre que sigui necessari.
Segon: Facultar el senyor Alcalde per suspendre la celebració del Ple ordinari del mes
d'agost, com a conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la
gestió dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui
festiu, o es trobi inclòs en un període de vacances.
Tercer: Les Comissions informatives es reuniran amb caràcter ordinari, el dilluns anterior a la
data de celebració del ple, sempre que el dia fixat no sigui festiu i en la forma i els horaris
que queden establert a l’acord de la seva composició.
Se suspendrà la celebració de les Comissions Informatives del mes d’agost, com a
conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels
assumptes municipals.
Es podrà posposar la celebració de les Comissions informatives dins de la mateixa
setmana en què sigui prevista la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi
inclòs en període de vacances.
Quart.- Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc tots els dilluns no
festius de cada setmana, a les 19:00 de la tarda i a la sala habilitada ubicada a l’edifici
de l’Espona.
Els dilluns que se celebrin comissions informatives, l’horari de la Junta de Govern Local es
fixarà a les 13:00 del migdia.
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El dilluns en què se celebri sessió del Ple ordinari, no es convocarà la Junta de Govern
Local.
Se suspendrà la celebració de les Juntes de Govern Local del mes d’agost, com a
conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels
assumptes municipals.
Es podrà posposar la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local,
dins la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi
inclòs en període de vacances.
Cinquè: Es facilitarà a cada regidora i regidor, un calendari anual en què hi consti
detalladament les dates de celebració de les Juntes de Govern Local, les Comissions
informatives i les sessions ordinàries del Ple.
Sisè.- Comunicar aquest acord a tots/es els/les Regidors/es afectats/des i als Caps dels
diferents Serveis municipals, pel seu coneixement i efectes.
8.- PROPOSTA DE COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS COL·LEGIATS D’AQUEST AJUNTAMENT:
Un cop celebrades les Eleccions Locals del dia 27 de maig proppassat i constituït el nou
ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb l’article 38 del R.D. 2568/1986, de 26
de novembre, d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals, al
nomenament de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats dels
Organismes Autònoms municipals i altres entitats o societats municipals, depenents o amb
participació de l’ajuntament.
Per tot això, a proposta d’aquesta Alcaldia, vist allò que disposa l’article 38 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per R.D.
2568/1986, de 28 de novembre, i els estatuts dels organismes a què s’ha fet referència, el
Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- NOMENAR les següents persones com a representants de l’ajuntament en els
òrgans de govern dels diferents patronats i altres entitats municipals i/o amb participació
de l’ajuntament:
Patronat Municipal de Ràdio Ona:
•

President del Patronat: l’Alcalde, Sr. Miquel Franch i Ferrés.

•

Vocals:
Sr. Marc Fontserè i Candell, regidor d’Informació i noves tecnologies.
Sra. Flora Vilalta i sospedra, pel grup municipal del PSC-PM
Sra. Núria Güell i Rovira, pel grup municipal de CiU.
Sr. Jordi Casals i Prat, pel grup municipal d’ERC-AM.
Sra. Montserrat Ayats i Coromina, pel grup municipal d’ICV-CdG.
Patronat Municipal del Teatre Cirvianum:

•

President del Patronat: Sr. Miquel Franch i Ferrés, Alcalde.

•

Vocals:

Sra. Flora Vilalta i Sospedra, regidora de cultura
Sr. Pere Galobardes i Molera, pel grup municipal de PSC-PM
Sra. Núria Güell i Rovira, pel grup municipal de CiU
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Sr. Jordi Casals i Prat, pel grup municipal d’ERC-AM
Sra. Montserrat Ayats i Coromina, pel grup municipal d’ICV-CdG

Consell Escolar Municipal:
•

President: Sr. Miquel Franch i Ferrés, alcalde.

•

Vicepresidenta: Sra. Flora Vilalta i Sospedra, regidora d’educació.

•

Presidenta de la Comissió Permanent: Sra. Flora Vilalta i Sospedra, regidora
d’educació.

•

Vocals:
⇒ Pel PSC-PM, Sr. David Forcada i Rifà
⇒ Per CiU, Sra. Núria Güell i Rovira
⇒ Per ERC-AM, Sr. Lluís Sabatés i Padrós
⇒ Per ICV-CdG, Sra. Montserrat Ayats i Coromina
Consell d’Administració de Gestiomat, societat limitada municipal:

•

President: Sr. Miquel Franch i Ferrés, alcalde.

•

Vicepresident: Sr. Marc Fontserè i Candell, regidor de promoció econòmica.

•

Secretari interí: Sr. Albert Mustarós i Gel.

•

Vocals:
⇒ Pel PSC-PM, Sr. Joan Aliguer i Carrera
⇒ Per CiU, Sr. Manel romans i Sánchez
⇒ Per ERC-AM, Sr. Marc Alberch i Montañà
⇒ Per ICV-CdG, Sra. Griselda Castells i Criballés
⇒ Per l’associació d’empresaris de la Vall del Ges: Sr. Josep Francesc Lasso
Lucea
⇒ Per l’associació de comerciants de Torelló: Sr. Moisès Criballés Vilagrasa.

Segon.- COMUNICAR aquest acord a tots/es els/les regidors/es afectats/des i als Caps
dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes, així com al
Departament de personal d’aquest ajuntament.
9.- NOMENAMENTS DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT ALS ORGANISMES O ENTITATS
EN QUÈ PARTICIPA:
A proposta de l’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- NOMENAR les persones que es relacionen a continuació, per a exercir la
representació d’aquesta corporació als diferents organismes o entitats en què participa
l’ajuntament de Torelló:
ORGANISME/ENTITAT

PERSONA DESIGNADA

Agència de l’Energia d’Osona

Marc Fontserè i Candell

CÀRREC
A
L’AJUNTAMENT
Regidor de Promoció Econòmica,
Informació i Noves tecnologies.
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Associació Pla Estratègic Osona
XXI
Associació Sant Tomàs

Sense activitat

Consorci Alba-Ter

Sr. Marc Fontserè i Candell

Consorci d’Osona de Serveis
Socials
Consorci de Comunicació Local
Consorci de la Vall del Ges, Orís
i el Bisaura (Junta General)

Sra. M. Àngels Casals i Font

Consorci
de
Normalització
Lingüística
Consorci de Turisme Paisatges
del Ter
Consorci del Museu de la
torneria de la Vall del Ges
Consorci per a la Salut d’Osona

Sra. M. Àngels Casals i Font

Sra. Flora Vilalta i Sospedra
Sr. Miquel Franch i Ferrés
Sr. Marc Fontserè i Candell
Sra. Flora Vilalta i Sospedra
Sr. Marc Fontserè i Candell
Sra. Flora Vilalta i Sospedra
Sra. M. Àngels Casals i Font

Regidora de benestar social i salut
pública
Regidor de Promoció Econòmica,
Informació i Noves tecnologies.
Regidora de benestar social i salut
pública
Regidora de Cultura
Alcalde
Regidor de Promoció Econòmica,
Informació i Noves tecnologies.
Regidora de Cultura
Regidor de Promoció Econòmica,
Informació i Noves tecnologies.
Regidora de Cultura

Sra. Flora Vilalta i Sospedra

Regidora de benestar social i salut
pública
Regidor de Promoció Econòmica,
Informació i Noves tecnologies.
Alcalde
Regidor de Promoció Econòmica,
Informació i Noves tecnologies.
Regidora de benestar social i salut
pública
Regidora d’Educació

Sra. Flora Vilalta i Sospedra

Regidora de Cultura

Sr. Marc Fontserè i Candell

Regidor de Promoció Econòmica,
Informació i Noves tecnologies.
Alcalde
Regidor de Promoció Econòmica,
Informació i Noves tecnologies.
Alcalde
Regidor de Promoció Econòmica,
Informació i Noves tecnologies.
Regidor de Promoció Econòmica,
Informació i Noves tecnologies.
Regidor de Promoció Econòmica,
Informació i Noves tecnologies.
Regidora de benestar social i salut
pública

Consorci d’Osona per a la
Televisió Digital Terrestre
Consorci Urbanístic per al
desenvolupament del sector mas
les Vinyes II i III (consell General)
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Fundació
Centre
Mèdic
Psicopedagògic
Localret,
consorci
de
Comunicació Local
Observatori del Mercat de
Treball d’Osona
Pactes Territorials de la Vall del
Ges, Orís i el Bisaura

Sr. Marc Fontserè i Candell

Pla Estratègic de la Vall del Ges,
Orís i el Bisaura

Sr. Miquel Franch i Ferrés
Sr. Marc Fontserè i Candell

Xarxa de ciutats i Pobles per a la
Sostenibilitat
Xarxa de Mercats Municipals
(Consell General)
Xarxa Local de Consum

Sr. Marc Fontserè i Candell

Sr. Miquel Franch i Ferrés
Sr. Marc Fontserè i Candell
Sra. M. Àngels Casals i Font

Sr. Miquel Franch i Ferrés
Sr. Marc Fontserè i Candell

Sr. Marc Fontserè i Candell
Sra. M. Àngels Casals i Font

Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 5/2007, PER
ANUL·LACIONS O BAIXES DE CRÈDIT DE PARTIDES QUE S’ESTIMEN DEDUÏBLES, DINS DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT:
Sr. Lluís Bassas (portaveu de CiU): Aquí podríem jugar a veure si és primer la gallina o l’ou,
perquè aquesta proposta va lligada amb la següent; per tant, jo explicaré també el que
opinem respecte a la següent, per entendre el nostre vot en aquesta: a nosaltres ens ha
semblat que és de justícia i lògic que, tenint en compte l’actual composició de l’equip
de govern de l’ajuntament, que s’apugin les seves retribucions, perquè sou menys gent i
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us requereix un esforç complementari i seria lògic, d’alguna manera, que això es
compensés des del primer dia. El que ja no veiem tan clar és que des del primer dia, el
tema dels regidors que estem a l’oposició i el dels partits, nosaltres pensem que s’hauria
d’esperar als nous pressupostos per contemplar els canvis, perquè no té molt sentit:
nosaltres no tenim més feina de la que teníem, fa sis mesos es va aprovar amb l’últim
pressupost un increment per aquests conceptes i ens sembla que s’hauria de partir
aquesta proposta en dues vessants, una que és la de l’equip de govern, i l’altra que és
això; nosaltres considerem, a més, que l’alcaldia té un sou relativament baix, respecte els
de l’entorn i, per tant, creiem lògic que s’apugi, però pel demés, considerem que des
del dia 16 vosaltres esteu treballant més i, per tant, creiem que s’hauria de fer en dues
parts. Per tant, si la proposta es fa en dues parts, nosaltres votarem favorablement i, si no,
ens hi abstindrem per tal de no perjudicar.
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació, que s’aprova per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, atès el resultat que es transcriu a
continuació:
Vots favorables: 11 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM,
d’ERC-AM i d’ICV-CdG)
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 6 (dels regidors i regidores del grup municipal de CiU)
Vist l’expedient tramitat per modificar crèdits per anul.lació o baixes de partides que
s’estimen deduïbles, per import de 1.281,00 euros, dins el vigent pressupost de
l’Ajuntament de Torelló de l’any 2007.
Vist el que es disposa en l’article 177 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 37 del Reial
Decret 500/90, de 20 d’abril, les bases d’execució del Pressupost i l’informe d’intervenció,
a proposta de l’Alcalde, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació núm. 5/2007 del pressupost de l’exercici
de 2007 de l’Ajuntament de Torelló, per anul.lacions o baixes del crèdit de partides que
s’estimen deduïbles, d’acord amb el següent detall:
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
502-111-226.01.00 Dotació als partits polítics
TOTALS SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS

IMPORT €
1.281,00
1.281,00

L’import de la despesa anterior es finança amb càrrec a anul.lacions o baixes de crèdit
de les partides següents:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
206-313-130.00.00 Retribucions del personal fix de benestar social
TOTAL IGUAL AL SUPLEMENT DE CRÈDIT

IMPORT €
1.281,00
1.281,00

Segon.- EXPOSAR al públic el present acord pel termini de quinze dies mitjançant
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
de la Corporació. Si durant el termini esmentat es formulessin al.legacions, correspondria
al Ple la seva resolució. En cas contrari, l’aprovació inicial quedaria elevada a definitiva,
sense necessitat d’adopció d’un nou acord i es procediria a la seva reglamentària
publicació.
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11.- PROPOSTA D’INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS MENSUALS DELS REGIDORS I
REGIDORES I DELS DIVERSOS GRUPS POLÍTICS A L’AJUNTAMENT:
Sra. Montse Ayats (portaveu d’ICV-CdG): Des del nostre grup estem d’acord amb la
proposta; el tema dels sous de la gent que estem en política és un tema pendent de
resoldre, perquè no hi ha uns sous establerts, sinó que cal fer comparatives amb altres
municipis; ens sembla que la proposta del sou de l’alcalde, més aviat és baixa respecte
d’altres municipis d’unes mides semblants, però en tot cas la proposta ens sembla bé. Pel
que fa als regidors amb dedicació, pensem que està bé, tal com ja es va fer en una part
del mandat anterior, que sigui amb dedicació i amb alta a la seguretat social, com
consta aquí i, pel que fa a l’assistència als òrgans col·legiats de la resta dels regidors, la
proposta que es fa aquí també ens sembla justa; és un petit increment respecte del que
veníem percebent; no sé si hi ha més feia o no, però en tot cas, valorats els imports i
comparats amb altres municipis, a nosaltres també ens semblen adequats i només una
qüestió, que és que se sobreentén que el fet de no assistir al ple o a la Junta de Govern o
a les comissions informatives, suposa no percebre aquests imports, oi?
El Sr. Alcalde confirma a la Sra. Ayats que és tal com ella ho suposa.
Sr. Jordi Casals (portaveu d’ERC-AM): Nosaltres, com ja vàrem manifestar en l’anterior
mandat, lamentem que encara no s’hagi posat solució al tema de les retribucions dels
càrrecs electes, i només deixar constància que el sou que s’ha posat per a l’alcalde, és
inferior al que diuen les entitats municipalistes en referència a les dimensions de Torelló;
potser hauríem de començar a parlar-ne en altres àmbits supramunicipals, de posar ordre
en aquest tema i no haver d’anar, com comentava la Montse, fent comparatives amb
altres municipis.
Les quantitats, sincerament, com ja vàrem dir a l’altre mandat, per als càrrecs electes
considerem que fins i tot poden ser baixos, sobretot si hi ha la dedicació i, per la resta, ho
trobem correcte.
Sr. Lluís Bassas (portaveu de CiU): Jo ja he comentat abans uns motius pels quals ens
absteníem, perquè nosaltres considerem que pel fet d’entrar un nou ajuntament no es té
per què revisar-se; l’únic que nosaltres trobem justificable és el fet de l’equip de govern,
perquè els sous són baixos i perquè, a més, pel nombre de regidors que són ara i, també
l’alcalde, els representa un sobre esforç respecte del que ja es feia. Aquesta és la nostra
consideració.
Per altra banda, nosaltres creiem que això ja s’havia aprovat en uns pressupostos i en uns
altres pressupostos es poden anar corregint aquestes diferències que hi pugui haver i que,
per tant, ara no era el moment. De totes maneres, per no perjudicar, malgrat la votació
no faria falta, nosaltres creiem millor abstenir-nos per tal que pugui tirar endavant la
proposta.
El Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació, que s’aprova per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, atès el resultat que es transcriu a
continuació:
Vots favorables: 11 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM,
d’ERC-AM i d’ICV-CdG)
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 6 (dels regidors i regidores del grup municipal de CiU)
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Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals celebrades el
dia 27 de maig de 2007 i establert el nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable
procedir a l’establiment del Règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta
corporació, especialment tenint en compte les delegacions efectuades per l’Alcaldia
mitjançant Decret de data 18 de juny de 2007, així com el seu règim de retribucions i
indemnitzacions.
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases del règim Local, i l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i
règim Jurídic de les entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del
seu càrrec, quan el desenvolupin amb règim de dedicació exclusiva, així com a
percebes indemnitzacions per import i condicions que estableixi el Ple de la Corporació,
en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals formin part, inclosos els Organismes Autònoms.
De conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, aprovat per Decret
2568/1986, de 28 de novembre, els Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar d’una
infraestructura mínima de medis i materials i personals per a l’exercici del càrrec, cosa
que, donades les possibilitats funcionals d’aquest ajuntament, aconsella la necessitat
d’assignar una quantitat econòmica de caràcter mensual en concepte d’indemnització
per a les despeses realitzades en el desenvolupament de les seves funcions.
Per tot això, a proposta d’aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té
conferides, el ple de l’ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació, acorda:
PRIMER.- Establir que, amb efectes del dia 16 de juny de 2007, els membres de la
corporació que tot seguit es detallen, exerciran els seus càrrecs amb dedicació exclusiva i
percebran catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les altres
dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es tramitarà la seva
alta al règim general de la Seguretat Social.
Nom

Càrrec

Miquel Franch i Ferrés

Alcalde

Retribució anual
46.500 €

SEGON.- Establir que, amb efectes del dia 16 de juny de 2007, els membres de la
corporació que tot seguit es detallen, exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial i
percebran dotze pagues, corresponents a les mensualitats de l’any, i es tramitarà la seva
alta a temps parcial al règim general de la Seguretat Social amb una dedicació de 7
hores els regidors i regidores, i 8 hores els Tinents d’alcalde, setmanals, la qual comportarà
la dedicació mínima necessària per a la percepció d’aquestes retribucions.
Nom

Càrrec

Pere Galobardes i Molera
M. Àngels Casals i Font
Marc Fontserè i Candell
David Forcada i Rifà
Francesc J. Rivera i García

Tinent d’Alcalde
Regidora
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
regidor

Retribució mensual
650 €
550 €
650 €
650 €
550 €

TERCER.- Establir que, amb efectes del dia 16 de juny de 2007, data de constitució
d’aquest Ajuntament, els altres membres de la corporació percebran el règim següent
d’assistències:
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a) Per assistència als Plens ______________________________________________110,00 €
b) Per assistència a Juntes de Govern Local _____________________________45,00 €
c) Per assistència a Comissions Informatives ______________________________70,00 €
Per qüestions d’organització en els pagaments, aquestes dietes es liquidaran
mensualment el dia 28 de cada mes, tenint en compte les sessions celebrades a partir del
dia 20 del mes anterior.
QUART.- A aquests imports s’hi aplicarà el mateix increment anual que es determini per al
personal de la Corporació.
CINQUÈ.- Establir, amb efectes del dia 16 de juny de 2007, data de constitució d’aquest
Ajuntament, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una aportació econòmica
mensual per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties
següents:
a) 25,00 € per cada regidor electe i mes.
b) 100,00 € per cada grup municipal
Aquestes aportacions no es poden destinar al pagament de remuneracions de personal
de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir
actius fixos de caràcter patrimonial, i els grups polítics hauran de portar una comptabilitat
específica d’aquestes dotacions econòmiques que hauran de posar a disposició del Ple
sempre que aquest els ho demani.
SISÈ.- Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler municipal d’anuncis, per a general coneixement.
SETÈ.- Notificar aquests acords als membres de la corporació, a la Intervenció municipal i
a l’Àrea de Recursos Humans, per al seu coneixement.”
Informa el Sr. Alcalde que, pel fet de tractar-se d’una sessió extraordinària, no es
preveuen els apartats d’informacions, ni el de precs i preguntes i, per tant, cal donar per
acabat aquest ple extraordinari i agraeix l’assistència a totes les regidores i regidors i al
públic assistent.
La sessió es clou a dos quarts de nou del vespre del mateix dia vint de juny i, per deixar
constància dels temes que s’han tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que
firma el Sr. Alcalde president, juntament amb mi, que certifico amb la meva signatura.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI INTERÍ,

