Ajuntament de
Breda

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 3/2011
Caràcter: Extraordinari
Dia: 6 de juny de 2011
Hora inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 20:45 hores
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament

HI ASSISTEIXEN
Jordi Iglesias i Salip (CiU) alcalde
Teresa Martorell i Julià (CiU), regidora
Alfred Viecco i Graupera (CiU), regidor
Jordi Prat i Maltas (CiU), regidor
Joan Miquel Terradas i Giol (CiU), regidor
Sergi Frederic de la Fuente Méndez (CiU), regidor
Albert Planasdemunt i Gubert (Tots per Breda), regidor
Salvador Figueras i Mitjans Crida per Breda), regidor
Xavier Castanyer i Angelet (Crida per Breda), regidor
Marià Vilarnau Masa, secretari en comissió circumstancial
EXCUSAT
Jaume Anglada i Sarsanach (Tots per Breda), regidor
NO ASSISTEIX
Josep Francesc Garrido i Polo (PSC-PM), regidor

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària, de data 29 d’abril de 2011.
2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’ultima sessió ordinària plenària.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària, de data 29 d’abril de 2011.
Prèviament s’ha repartit l’esborrany de l’acta juntament amb la convocatòria d’acord amb el
que estableix l’article 110.3 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
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TRLMRLC, el Sr. alcalde sotmet a votació l’acta de la sessió plenària que es va portar a
terme el dia 29 d’abril de 2011, essent aquesta la sessió ordinària següent del Ple.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
acta per unanimitat dels assistents.

2.- Donar compte de les resolucions adoptades des de l’última sessió ordinària
plenària.
L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estipula que una de les funcions del Ple és la
de control i fiscalització dels òrgans de govern; a fi de fer efectiva aquesta funció i en
compliment del que estableix l’article 42 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, l’alcalde dóna compte succinta al Ple de les resolucions que ha adoptat des de
l’última sessió ordinària plenària, i es relacionen a continuació les actes de les Juntes de
Govern Local celebrades:
4 i 26 d’abril
16 i 30 de maig
6 de juny
A les Juntes de Govern Local s’hi troben compresos tots els Decrets dictats per l’alcaldia
durant l’esmentat període.
Intervencions:
El Sr. Planasdemunt en nom de Tots per Breda, agraeix al poble els anys que ha estat al
Consistori i a les persones que han traspassat, a l’acollida dels últims 5 anys per CiU i als
altres grups del Consistori. H hagut una bona gestió sense discrepàncies.
El Sr. Terradas en nom de CiU, fa una valoració dels últims anys de govern i agraeix a tots
els regidors la feina feta i encoratja a seguir treballant fort aquests propers anys.
El Sr. Figueras manifesta la satisfacció d’haver format part del consistori durant tots aquests
anys i felicita l’acció de govern de patrocinar la tesi doctoral del Sr. Castanyer i la seva
donació al Fons del Museu Aragay, pel motiu que representa una continuació de la labor del
museu Aragay.
El Sr. alcalde posa èmfasi als mals temps socials i econòmics que està passant
l’administració i que queda molta feina per fer, per la qual cosa anima al nou Consistori a
treballar amb rigor.
Agraeix als Srs. Planasdemunt, Viecco, Prat, de la Fuente, Figueras, Castanyer i Garrido la
seva col·laboració i els temps dedicat, ja que no formaran part del nou consistori.

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent el
secretari en comissió circumstancial de la Corporació, en dono fe.
L’Alcalde,
Jordi Iglesias i Salip

El secretari en comissió circumstancial
Marià Vilarnau Masa
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