Ajuntament de
Breda
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Núm.: 6/2014
Caràcter: Extraordinari
Dia: 24 de novembre de 2014
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:00 hores
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament

Assistents
Sr. Jordi Iglesias i Salip (CiU), alcalde
Sra. Teresa Martorell i Julià (CiU), regidora
Sr. Joan Miquel Terradas i Giol (CiU), regidor
Sra. Judit Cortada i Esteve (CiU), regidora
Sr. Jaume Anglada i Sarsanach (Tots per Breda), regidor
Sr. Joan Antoni Frias Redondo (Tots per Breda), regidor
Sr. Dídac Manresa Molins (ERC-Breda), regidor
Sr. Andreu Pujol Mas (ERC- Breda), regidor
Sra. Eva Andrés Masó (ERC- Breda), regidora
Sr. Josep Amargant Argemí (ERC- Breda), regidor
Sr. Antoni Marin Acuña (Breda@XXI-PM), regidor
Secretària
Sra. Maite Pérez Vicente, secretària.

ORDRE DEL DIA:

1.- Sol·licitud ampliació termini de reintegrament de les liquidacions del 2008 i 2009 de la
participació en els tributs de l’estat.
2.- Aprovació inicial del Pressupost 2015 junt amb les Bases d’Execució, la Plantilla del
Personal i el Pla d’Inversions.
3.- Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats, que siguin de la
competència del Ple.
4.- Aprovar inicialment el Pla de Protecció Civil del Municipi de Breda, juntament amb els
corresponents Annexos General i Manual d’implantació i manteniment del Pla.
5.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries de
plantejament de Breda a l’àmbit del Claustre del Monestir.
6.- Validació del Text Refós del Pla Especial de Masies i Cases Rurals en sòl no
urbanitzable de Breda.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- Sol·licitud ampliació termini de reintegrament de les liquidacions del 2008 i 2009
de la participació en els tributs de l’estat.
Antecedents
Vista la disposició addicional única del RDL 12/2014 de 12 de setembre, que estableix les
modificacions en el procediment del reintegrament dels saldos deutors a favor de la Hisenda
de l’Estat, sobre les liquidacions definitives de la participació en els Tributs de l’Estat dels
exercicis 2008 i 2009, regulat a la disposició final desena de la Llei 2/2012 de 29 de juny,
dels Pressupostos Generals per l’any 2012.
Es vol sol·licitar l’ampliació del termini de reintegrament en 120 mensualitats més, dels
saldos deutors a 31 de desembre de 2014, corresponents a les liquidacions definitives de la
participació en els tributs de l’Estat del 2008 i 2009, sempre que es compleixen els requisits
exigits:
1.
Ho poden sol·licitar les entitats que se’ls hi estiguin aplicant l’ampliació del
termini que estableix la disposició final desena de la Llei 2/2012 de 29 de juny,
apartat 1 de la disposició addicional única.
2.
La sol·licitud l’ha d’aprovar el Ple de la corporació local.
3.
S’ha de presentar per mitjans telemàtics des de l’oficina virtual de Coordinació
financera amb les EELL, amb la signatura electrònica de la secretària-interventora de
l’ajuntament, abans del 30 de novembre.
4.
L’aplicació efectiva de l’ampliació del termini de reintegrament es portarà a
terme amb l’entrega a compte del mes de gener de 2015.
5.
L’ampliació sol·licitada es concediran a les entitats que compleixin els
requisits de l’apartat 3 de la disposició addicional única:
a. Que la previsió de tancament pressupostari a 31-12-2014, es compleixi amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i el límit del deute públic, que estableixen els
articles 51 i 53 del TRLRHL (110%).
Es preveu liquidar el pressupost a 31-12-2014, segons les següents dades:
A) TOTAL INGRESSOS (Cap. 1 a 7)
B) TOTAL DESPESES (Cap. 1 a 7)
ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA (A-B)

3.496.773,33 €
3.245.314,08 €
251.459,25 €

I el límit del deute estarà en un 57,83 %.
b. El període mig de pagament no pot superar més de 30 dies del termini màxim
que estableix la normativa de morositat, segons el que s’ha publicat el mes
d’octubre de 2014. La nostra corporació té PMP corresponent al tercer trimestre
de 2014 de 2,27 dies.
Atès que es compleix amb els requisits sol·licitats.
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Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
si escau la proposta redactada en els termes següents:
Primer.- Aprovar sol·licitar una ampliació del termini de reintegrament dels saldos deutors a
31 de desembre de 2014, en 120 mensualitat més, corresponents a les liquidacions
definitives de la participació en els tributs de l’Estat dels exercicis 2008 i 2009, a la
Subdirecció General d’Estudis i Finançament de les Entitats Locals.
Segon.- Tramitar-ho telemàticament des de l’oficina virtual de Coordinació financera amb les
EELL i amb la signatura electrònica de la secretària-interventora, abans del 30 de novembre.
Tercer.- Notificar aquesta sol·licitud als serveis comptables de l’ajuntament.
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme
aquest acord.
Intervencions
El Sr. Dídac Manresa manifesta que el seu grup s’abstindrà ja que es tracta de quantitats
molt petites al mes i es prorrateja 3 anys més, no hi veiem l’objectiu.
El Sr. Alcalde aclareix que no es tracta de reduir les mensualitats si no que amb això ens
estalviem d’avançar 70.000 euros i això sí que és una quantitat important.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables de CIU i
Tots per Breda i 5 abstencions d’ERC-Breda i Breda@XXI.
2.- Aprovació inicial del Pressupost 2015 junt amb les Bases d’Execució, la Plantilla
del Personal i el Pla d’Inversions.
Antecedents
L’Alcalde-President ha format el Pressupost General de l’Ajuntament de Breda per a
l’exercici 2015. Al pressupost general s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les
disposicions necessàries per a una adequada gestió pressupostària, així com la
documentació i annexes que consten a l’expedient.
A l’expedient també hi consta l’informe de la secretaria-interventora.
Fonaments de Dret
LO 2/2012, 27 d’abril, llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
LO 4/2012, 28 setembre, per la qual es modifica la LO 2/2012, 27 d’abril, llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, títol VI, capítol I, secció 1ª.
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Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’hisendes locals, art. 2 – 23.
Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, sobre l’estructura dels pressupostos de les
entitats locals.
Ordre HAP/419/2014, 14 març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, 3 desembre
que aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
Nova Instrucció de comptabilitat aprobada per l’Ordres HAP/1781/2013 de 20 setembre que
aprova el Model Normal. (Entrada en vigor 01/01/2015)
LO 9/2013, de 21 desembre, de control del deute comercial del sector públic (modifica la LO
2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera). Nova redacció de
l’art. 32 LO 2/2012 i nova DA 6ª.
Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (modifica l’art.
167 del TRLLRHHLL) DF 10ª.
Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic.
Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2014, segons el següent
resum per capítols d’ingressos i despeses :
Pressupost d’ingressos:
Capítol I
Impostos directes
Capítol II
Impostos indirectes
Capítol III Taxes i altres ingressos
Capítol IV Transferències corrents
Capítol V
Ingressos patrimonials
Capítol VII Transferència de capital
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

1.598.000,00
17.500,00
617.800,00
847.245,14
35.100,00
63.829,96
3.179.475,10

Pressupost de despeses:
Capítol I
Despeses de personal
Capítol II
Béns corrents i de serveis
Capítol III Despeses financeres
Capítol IV Transferències corrents
Capítol VI Inversions reals
Capítol IX Passius financers
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
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Segon.- Aprovar les bases d’execució del Pressupost general, la plantilla de personal i el pla
d’inversions per a l’exercici 2015 que figuren com a part integrant de l’expedient.
Tercer.- Exposar al públic l’expedient per un termini de 15 dies hàbils a partir de la
publicació de l’acord d’aprovació inicial al BOP de Girona, per tal que els interessats puguin
examinar-lo i presentar reclamacions, segons estableix l’article 170.2 del RDL 2/2004. En
cas de no presentar-se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el
pressupost sense necessitat de posterior acord plenari.
Quart.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme
aquest acord.
Intervencions
El Sr. Dídac comenta que consideren que es tracta d’un pressupost més acurat i més
realista que el pressupost de l’exercici 2014. La diferència bàsica entre el pressupost
d’ingressos del 2014 i el de 2015 són les transferències de capital. Entenem que el
pressupost de 2014 era un pressupost inflat i que preveia molt inversió que segurament no
es podrà executar. El pressupost d’ingressos de 2015 va en la mateixa línia que el de 2014,
l’única diferència està en les transferències de capital i en que no es concerta cap préstec i
entenem que això és positiu ja que no augmenta el deute.
En el pressupost de despesa, la despesa ve molt marcada i no varia en moltes partides. En
l’únic que canvia és en les inversions, que ja es va criticar en el pressupost de 2014 perquè
es consideraven molt altes, per l’exercici 2015 es redueixen les inversions. No hi donarem
masses voltes en el sentit que es repeteixen els mateixos problemes de sempre:
- No hi ha cap pla d’austeritat, és a dir, per reduir despesa supèrflua. Entenem que
això es podria fer. Hi ha partides que es mantenen inalterables, per exemple, la
despesa en telèfon, estem segurs que aquesta despesa es podria reduir. No hi ha
reducció del sou de l’alcalde i dietes dels regidors, són les mateixes de sempre, és
veritat que no augmenten però tampoc es redueixen.
- No s’augmenten les subvencions pel teixit associatiu del poble, en els temps actuals,
les entitats estan cobrint bona part de l’activitat municipal. És veritat que les
subvencions no baixen, baixa mínimament les subvencions a altres entitats, però no
s’augmenten aquestes subvencions.
- Altres problemes que sempre hem posat de manifest és la despesa excessiva en el
Consell Comarcal.
- Electricitat: no es redueix la factura d’electricitat, tot i que s’han fet inversions al
respecte, la reducció de la despesa no es veu reflectida en el pressupost. Entenem
que ara s’estan oferint serveis nous i que s’augmenta la despesa en electricitat però
no hi ha cap pla a llarg termini i considerem que en aquests 4 anys s’hauria d’haver
treballat en aquesta línia. També hi ha una gran despesa en combustible que
entenem que es pot reduir. Tampoc s’ha reduït la despesa en festes. No estem en
contra de les festes però entenem que hi pot haver una racionalització de les festes.
- Pel que fa a l’anàlisi del deute, sí que s’ha reduït el deute en 300.000 euros, no
obstant es va demanar un préstec de 250.000 euros. Tot això ja ho veurem amb el
tancament i el Compte General de 2014 on ja es posar les coses a lloc i bé, els
mateixos problemes de sempre i per aquest motiu votarem en contra.
El Sr. Alcalde comenta que sent realistes amb números, des del 2012 les inversions s’han
anat incrementant cada exercici i les liquidacions acaben sent superiors a les previsions
inicials. Pel que fa al 2014, es van preveure uns 700.000 euros en inversions derivats de

Plaça de la Vila, 9

Breda   972 87 00 12 Fax 972 16 03 33 Nif P1703000H
www.breda.cat ajuntament@breda.cat

 17400

Ajuntament de
Breda
PUOSC que concedia la generalitat. Aquest any, dos d’aquest PUOSC han estat anul·lats i
per tant es van donar de baixa les partides per un import d’uns 220.000 euros i resulta que
tancarem, segons previsions, amb unes inversions fetes d’uns 600.000 euros, no estarà tota
la despesa executada perquè depèn de les subvencions d’altres entitats. Pel que fa al 2015
si seguim en la mateixa línia segurament liquidarem amb més inversions fetes de les que
hem previst inicialment. Jo parlo de números tancats. Des de l’inici de la legislatura s’han
reduït ingressos derivat de la crisi econòmica (obres, plusvàlues...) i no s’ha reduït el
personal... no veu una bossa d’austeritat, però hem reduït el deute d’un 70% a un 50%
aproximadament... son diferents maneres de veure l’austeritat. Sempre es pot gastar menys
però entenc que no s’estan malbaratant els diners ja sigui en telèfon ni en combustible,
s’estan fent mesures d’estalvi energètic. El preu del gasoil no ha ajudat, entenc que si el
preu puja i es manté la partida implica que hi ha hagut un estalvi. Pel que fa a la llum, s’està
pensant en canviar totes les bombetes de l’enllumenat per bombetes de led, ja s’ha canviat
el 15%, tot això són mesures d’estalvi.
Pel que fa al tema dels pressupostos inflats, les liquidacions parlen per si soles, sempre
acabem liquidant més del previst inicialment, entenem que això no és inflar pressupostos.
Les gestions es poden fer de diferents maneres, però els números són adequats.
Pel que fa al teixit associatiu, no hi ha hagut cap any que s’hagin fet menys activitats que
l’any anterior i totes les regidories han donat suport a les entitats. L’equip de govern estem
tranquils i contents amb la gestió que hem fet i creiem que l’execució del pressupost en el
temps actual ha estat molt acurada.
El Sr. Dídac Manresa contesta que en cap moment ha qüestionat el deute en termes
absoluts, el deute s’ha reduït però és evident que si s’amortitza més de les operacions
formalitzades aquest deute queda reduït. No hem dit res respecte a això.
Pel que fa al capítol d’inversions, calculi les inversions del 2011 al 2013 quant sumen i
calculi les inversions del 2014, any abans d’eleccions.
El Sr. Alcalde contesta que el tema de les inversions no és una qüestió electoral, aquestes
inversions venien finançades amb PUOSC i aquest arriba quan la Generalitat l’atorga.
El Sr. Dídac Manresa reitera que és evident la diferència entre les inversions dels anys
anteriors i les de l’exercici 2014. Té part de raó amb el tema de PUOSC, però els números
es poden interpretar de moltes maneres. Pel que fa als combustibles, Breda està dins del
pacte d’Alcaldes i per tant entenem que es podria contemplar la possibilitat de comprar
algun cotxe híbrid pels guàrdies o posar calderes de biomassa o mesures alternatives per
reduir despesa. El tema de les activitats de les entitats, aquestes no són directament
imputables a l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde respon que pel que fa al teixit associatiu, hi ha d’haver complicitat entre les
entitats i l’Ajuntament, ja no només des del punt de vista econòmic, si no també es tracta de
crear un espai de col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats per a la gestió de les
mateixes i entenem que des de l’equip de govern aquesta col·laboració ha estat molt activa.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 6 vots favorables de CIU i
Tots per Breda i 4 vots en contra d’ERC-Breda i una abstenció de Breda@XXI.
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3.- Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats, que siguin
de la competència del Ple.
Antecedents
Havent rebut carta en data 4 de novembre amb núm. RE 2000 de l’Institut Vescomtat de
Cabrera, on ens demanen la designació d’un/a representant d’entre els sis ajuntaments
adscrits al centre per tal de formar part del consell escolar d’aquest centre.
L’alcalde sotmet a la consideració del Ple de la corporació per a la seva aprovació, si
escau, la proposta redactada en els termes següents:
PROPOSTA
Primer.- Nomenar com a representant de la Corporació en el Consell Escolar de l’Institut
Vescomtat de Cabrera.
Titular:
Suplent:

Teresa Martorell i Julià
Judit Cortada Esteve

Segon.- Facultar l’alcalde, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme
aquest acord.
Intervencions
El Sr. Marín pregunta perquè ara es fa aquest nomenament de representant, després de
tants anys.
EL Sr. Alcalde contesta que es tracta d’una sol·licitud que es va presentar per l’Institut
Vescomtat de Cabrera el dia 4 de novembre i per aquest motiu el nomenament es fa ara.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per
dret formen la corporació.

4.- Aprovar inicialment el Pla de Protecció Civil del Municipi de Breda, juntament amb
els corresponents Annexos General i Manual d’implantació i manteniment del Pla
Antecedents
La Junta de Govern Local, per acord de data 10 de març de 2014, va encarregar als Serveis
Tècnics del Consell Comarcal de la Selva la redacció del Pla Multirisc amb 4 riscos
específics (Infocat, Neucat, Sismicat i Inuncat).
En data 6 de novembre de 2014, es va donar entrada núm. 2039, a l’entrega definitiva del
Pla de protecció civil del municipi de Breda, per tal que es pogués procedir a la seva
aprovació i homologació, en format digital i paper juntament amb els corresponents
documents adjunts, Annexos Generals i manual d’implantació i manteniment del Pla.
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Revisada la documentació entrega i per tal de seguir el procediment establer per a la seva
homologació i aprovació definitiva.
Legislació aplicable
Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya.
Decret 210/1999 de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració
i l’homologació dels plans de protecció civil municipals.
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.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de Protecció Civil del Municipi de Breda, juntament amb
els corresponents Annexos General i Manual d’implantació i manteniment del Pla.
Segon.- Exposar al públic aquesta aprovació inicial, mitjançant edicte al BOP de Girona, pel
termini de vint dies durant els quals les persones interessades podran formular les
al·legacions, suggeriments i reclamacions que estimin oportuns.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.
Intervencions
El Sr. Amargant comenta que han vist que aquest Pla havia estat redactat pel Consell
Comarcal i que té un import de 1690 euros, pregunta si aquest import el paga l’Ajuntament o
ve subvencionat?
El Sr. Alcalde contesta que creu que aquest Pla ve subvencionat però que miraria quin és
l’import subvencionat i li transmetria en quant ho hagués verificat.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per
dret formen la corporació.

5.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries de
plantejament de Breda a l’àmbit del Claustre del Monestir
Antecedents
En sessió plenària de 28 de juliol de 2014, es va aprovar inicialment el projecte de
modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament del municipi de Breda a
l’àmbit del claustre del Monestir.
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Sotmesa la modificació de les Normes de Planejament Urbanístic a un període d’informació
pública per un termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, a un diari de premsa periòdica i a través dels mitjans telemàtics a la pàgina web
municipal, en data 3 de novembre de 2014 es va emetre certificat pel que no s’havien
presentat al·legacions al projecte.
En data 10 de novembre de 2014, amb registre d’entrada 2050, es notificava l’acord de la
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona referent a la Modificació puntual de les
normes subsidiàries de planejament de Breda a l’àmbit del claustre del Monestir (Exp.
169/14), pel que s’emetia informe favorable vinculant amb les condicions següents:
“- Que qualsevol projecte que es desenvolupi en l’àmbit del monestir haurà de
contemplar la intervenció arqueològica preventiva.
- Que, abans de projectar el nombre de plantes i la distribució de les diferents
dependències, s’efectuïn les comprovacions pertinents de l’estructura dels murs del
cenobi, cercant nivells originals i referències d’obertures que justifiquin l’estructuració
original a recuperar.”
Legislació aplicable






Els articles 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85, 86 bis i 96 a 100 del Text Refós de la Llei d’
Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost.
Els articles 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’ aprova el Reglament de la Llei Urbanística de
Catalunya.
La Llei 6/2009, de 28 d’ abril, d’avaluació ambiental de plans i programes
L’article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
L’article 52.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació
el següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual de les Normes
Subsidiàries de planejament del municipi de Breda a l’àmbit del claustre del Monestir. La
concreta redacció que s’aprova provisionalment és la que figura diligenciada al citat
expedient administratiu.
Segon.- Elevar l’expedient diligenciat d’aquesta modificació a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per
dret formen la corporació.
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6.- Validació del Text Refós del Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals en
Sòl no urbanitzable de Breda.
Antecedents
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 22 de juliol de
2014, va aprovar definitivament el Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals en Sòl
no urbanitzable de Breda, supeditant-ne la publicació a la presentació d’un text refós que
incorporés un conjunt de prescripcions. Els tècnics redactors del Pla Especial una vegada
analitzades les prescripcions han presentat el Text Refós.
Per tot allò exposat es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Validar el Text Refós del Pla Especial del Catàleg de masies i cases rurals en Sòl
no urbanitzable de Breda, elaborat per l’equip redactor encarregat per l’ajuntament de en els
termes que consten a la documentació de l’expedient.
Segon.- Elevar l’expedient diligenciat del text refós del Pla Especial del Catàleg de masies i
cases rurals en Sòl no urbanitzable a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per tal
que ho publiqui al DOGC a l’efecte de la seva executivitat.
Tercer.- Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per dur a terme
aquest acord.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 11 regidors presents i que per
dret formen la corporació.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la que essent la
secretaria accidental de la Corporació, en dono fe.
L’Alcalde,

La Secretaria

Jordi Iglesias i Salip

Maite Pérez Vicente
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