ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 6 DE MARÇ
DE 2014.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 6 de març de 2014, es
reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió ordinària que ha estat prèviament
convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i amb l’assistència dels
regidors que a continuació s’indiquen: Josep Ferrer Serra, Joaquim Pastoret Lladó ,Pere Bosch
Camps, Dolors Quer Puntil, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola Teixidor
Amb l’assistència de la Secretària Interventora Sra. Olga Serrats Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
1.- Aprovació de l’ acta de la sessió de data 13 de febrer de 2014.
Examinada l’ acta de la sessió de data 13 de febrer de 2014, és aprovada per unanimitat dels
membres assistents
2.- Correspondència oficial
Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la darrera sessió fins
a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.-Ofici de l’ajuntament de Darnius comunicant que la Comisso de Toponímia de Catalunya
ha canviat el nom de l’embassament de Boadella per embassament de Darnius
2.2.- Ofici de l’ACA comunicant l’arxiu per desestimen de la sol·licitud d’autorització per a la
realització d’actuacions en les lleres de les rieres per part d’endesa Eléctrica de España SAU.
2.3.- Ofici del departament de cultura comunicant que els informes que es sol·licitin s’hauran
d’abonar.
2.4.- Ofici de DIPSALUT comunicant que han acceptar la sol·licitud d’execució del programa
Pt04 d’avaluació i control de qualitat de l’aigua de l’aixeta del consumidor.
2.5.- Ofici de l’AMI relatiu a la campanya “signa un vot per la independència”
2.6.- Ofici de Xaloc relatiu a manteniment de l’increment del tipus impositiu de l’IBI per
l’exercici 2014 i 2015.
2.7.- Ofici de l’oficina del cens electoral comunicant el número d’electors a 1 de gener de 2014.
2.8.- Ofici del consell comarcal de l’alt Empordà relatiu a l’aprovació de l’actualització del
document Protocol d’actuació en cas de perill de nevades 2013-2014.
2.9.- Ofici de la diputació de Girona relatiu a l’acord del Ple de data 198 de febrer de 2014,
d’aprovació definitiva del projecte de condicionament d’un tram de la ctra GIV6226 des del
nou enllaç amb la NII fins el rec del Regatim.
2.10 Escrit del departament e cultural relatiu a una intervenció arqueològica del projecte
d’ampliació de la NII.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de
14.825,57€ s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.
3.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la darrera sessió, que
ascendeix a 450,60€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.

4.- Gestió tributària.
4.1.- Vista la liquidació efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relatiu a la taxa de
l’abocador corresponent al mes de gener de 2014,s’acorda donar-li conformitat.
4.2.- Vista la liquidació anual efectuada pel Consell Comarcal de l’alt Empordà relatiu al servei
de recollida d’animals abandonats de 2014,s’acorda donar-li conformitat.
4.3.- Vista la liquidació efectuada pel Departament d’economia de la Generalitat de Catalunya
relativa a la participació en els ingressos de l’estat corresponent als mesos de gener i febre de
2014, s’acorda donar-lo conformitat.
5.- Donar compte dels decrets de l'alcaldia.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions de l’Alcaldia, que
s’han adoptat des del dia 2 de febrer al 3 de març de 2012 (ambdós inclosos), les quals han
estat a disposició dels assistents, juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del
dia.
Decret d’alcaldia num 13/2014, iniciant l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici
2013.
Decret d’alcaldia num 14/2014, aprovant la liquidació del pressupost general de l’exercici
2013.
Decret d’alcaldia num 15/2014, declarant conclosa i exhaurida la llicència d’obres concedida a
l’expedient 24/2013.
Decret d’alcaldia num 16/2014, iniciant el procediment d’adjudicació del contracte d’obres
consistents en la reforma , consolidació i millora del cementiri d’Arenys d’Empordà mitjançant
procediment negociat sense publicitat.
Decret d’alcaldia num 17/2014, prenent coneixement de la comunicació prèvia d’obres sota el
numero d’expedient 4/14.
El Ple es dóna per assabentat.
6.- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA
LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de
planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i
socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models
familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres.

Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que
plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del
S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de
contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de
la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar
els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat.
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en
la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als
serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta
emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat
espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local”
(LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un
important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió
sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania
acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per
garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol
privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es
demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i
l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament
administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el
principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea
d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la
redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i

Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els
ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa,
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi
aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat
de resposta dels governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acordambl’art. 75 bis LOTC, es potplantejarquan
les normes de l’Estatambrang de lleilesioninl’autonomia local constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable
de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la
formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no
vinculant, del Consell d’Estat.
Vist l’anterior l’anterior, s’acorda per unanimitat dels set membres del Ple :
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia
local contra els articles primer i segon i demés disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27
de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE
núm. 312 de 30 de desembre de 2013)d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que
s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la LeyOrgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art.
75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major
població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per
portar a terme els acords primer i segon i expressament pera l’atorgament d’escriptura de
poder tan ampli i suficient com en dretes requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia
Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en
nom i representació de l’Ajuntament de Garrigàs, de forma solidària i indistinta interposi
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013
(BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local,seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència
fermai la seva execució.
Que, la població oficial del municipi és de 409 habitants, com consta en el certificat que
s’adjunta.

La present certificació s’expedeix abans de ser aprovada l’acta corresponent i a reserva dels
termes que resultin de la seva aprovació de conformitat amb el disposat en l’art. 206 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les EntitatsLocals (Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre).
7.- Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Garrigàs i Càritas Figueres per
donar servei a la població més desafavorida i/o en situació de risc i/o d’exclusió social del
seu municipi
Que l’Ajuntament, per atendre el conjunt de la població més desafavorida del municipi,
exclosos socialment o en risc de marginació social, vol reforçar amb la suma dels mitjans de la
seva pròpia administració i la d’una entitat sense afany de lucre que habitualment treballa
amb professionals i voluntariat, perquè complementin i/o sumin els serveis i programes a favor
d’aquests col·lectius de persones i famílies que han tingut menys oportunitats.
Que l’entitat Càritas Interparroquial de Figueres, d’ara en endavant anomenada Càritas
Figueres – Alt Empordà, és una entitat sense afany de lucre que treballa des de l’any 1971 en el
camp dels serveis socials i el socioeducatiu, amb l’objectiu d’impulsar la promoció i la
dignificació de totes les persones que pateixen qualsevol forma de marginalitat, tasques en les
quals ha demostrat sobradament durant tots aquests anys la seva solvència i eficàcia, amb
l’equip de voluntariat i de professionals que hi treballa dia a dia, desenvolupant multitud de
projectes i programes.
Atès l’establert a l’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i a l’article 57 de la llei de bases de regim
local.
El Ple, per unanimitat dels set membres , ACORDA:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Garrigàs i Càritas Figueres
per donar servei a la població més desafavorida i/o en situació de risc i/o d’exclusió social del
seu municipi.
Segon.- Aprovar la despesa excepcional de 600€, amb càrrec a la partida pressupostària
920/48902 del pressupost de l’exercici 2014.
Tercer.- Facultar a l’alcalde de la corporació tan àmpliament com a dret sigui possible per a
l’execució del present acord.
Quart.- Comunicar els precedents acords a Càritas Figueres
8.- Aprovació de les bases i la convocatòria de subvencions per a la pintura de façanes.
En el marc de les politiques de foment dels nuclis del municipi de Garrigàs i com a mesura
d’estímul per a la rehabilitació de façanes i evitar la degradació i impulsar la promoció de la
vida al poble, l’ajuntament de Garrigàs ha endegat una convocatòria d’ajuts per a la pintura de
façanes de tot el poble de Garrigàs.
Vist l’anterior, s’aprova per unanimitat dels set membres del Ple :

PRIMER. Aprovar inicialment les Bases que ha de regir la convocatòria publica per a la
concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per a la pintura de façanes, durant l’any
2014.
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ DAJUTS
ECONÒMICS, DE CARÀCTER INDIVIDUAL, PER A LA PINTURA DE FAÇANES, DURANT L’ANY
2014.
Primera.- Objecte de la convocatòria.
Constitueix l’objecte d’aquestes bases, l’obertura de convocatòria pública per a sol·licitar
d’ajuts individuals de suport als propietaris de Garrigàs, per a la pintura de les seves façanes,
per a l’any 2014, així com regular llur convocatòria.
L’actuació de pintura haurà de comprendre tota la façana.
Es defineixen el concepte de façana subvencionable:
- Façana subvencionable: cal entendre com aquell parament exterior
d’un edifici.
Segona.- Destinataris de l’ajut.
Són destinataris dels ajuts, els propietaris d’edificacions situats a Garrigàs que impulsin la
pintura de les seves façanes. Si bé no es concediran ajuts econòmics per a actuacions en edificis
que es trobin urbanísticament en situació de fora d’ordenació.
Tercera.- Crèdits pressupostaris.
Els crèdits pressupostaris als que es vincula la subvenció seran els establerts a l’aplicació
pressupostària 920/48907 “Subvencions Façanes”, del Pressupost de despeses de l’exercici
2014. Exhaurida la quantitat pressupostada de l’any,no es concediran més ajuts fins que
s’aprovi el pressupost de l’any següent i la convocatòria.
Quarta.- Objecte, condicions i finalitat de la subvenció.
La convocatòria té per objecte l’atorgament de subvencions per la pintura de les façanes en el
terme municipal de Garrigàs.
L’ajut per part de l’ens local serà:
-

l’import de la quota a satisfer en concepte de l’Impost, sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, meritat en la pintura de les façanes. Si l’interessat sol·licités amb
la mateixa instància més obres de les subvencionades que fessin relació a la millora
estètica i funcional de la façana, també se li subvencionaria.

-

la taxa d’expedició de llicència urbanística corresponent. Si l’interessat sol·licités amb la
mateixa instància més obres de les subvencionades que fessin relació a la millora
estètica i funcional de la façana, també se li subvencionaria.

-

9€/m2 IVA inclòs del cost de pintar la façana sense comptar les despeses per
instal·lació de bastida, amb un màxim de 1000€

La conservació i millora del Patrimoni dels particulars requereix necessàriament la intervenció
de l’iniciativa privada.
Des del Consistori es considera beneficiós per als interessos municipals l’impuls d’aquestes
actuacions de millora per part dels propietaris particulars, ja que d’aquesta manera
s’incrementen d’una banda,l’ornat públic i la seguretat i per altra la salubritat del municipi.
Cinquena.- Requisits dels sol·licitants.
Per tal de poder ser beneficiaris de les subvencions, caldrà que els
sol·licitants compleixin els següents requisits:
- L’immoble objecte de la subvenció ha de tenir una antiguitat de 15 anys o mes.
- Estar al corrent de les obligacions tributàries municipals.
Sisena.- Obligacions dels beneficiaris.
Els beneficiaris dels ajuts econòmics s’obligaran a complir les següents condicions:
- Obtenir la llicència d’obres prèviament a l’inici de les mateixes.
- Destinar l’ajut a la finalitat per la qual fou concedit.
- Permetre la inspecció municipal de les obres i facilitar-ne les dades
i documents que els siguin sol·licitats.
- Permetre les actuacions de comprovació i control financer per part de l’Ajuntament.
- Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts
o recursos rebuts d’altres administracions per a la mateixa finalitat.
- Els colors de les façanes hauran de ser de tonalitats terrossos i integrat a l’entorn. Es
prohibeixen els colors blancs, negre, vermell, blau en superfícies de façana no en fusteria i
elements singulars.
- Justificar les despeses fetes.
- Començar i acabar les obres en els terminis establerts en la llicència.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions donarà lloc a la incoació de l’expedient de
revocació de la subvenció i a la conseqüent pèrdua dels ajuts econòmics.
Setena.- Tramitació dels ajuts.
Les sol·licituds individuals es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, conjuntament
amb la petició de llicència d’obres, en hores d’oficina per part dels propietaris dels immobles.
Amb la sol·licitud s’ha d’acompanyar la documentació següent:
- Fotocòpia del NIF/NIE o passaport del sol·licitant, i acreditació de la representació amb la que
manifesta actuar si s’escau.
- Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI.

- Títol que acrediti la propietat del bé immoble.
- Declaració responsable de què en el sol·licitant no concorre cap de les circumstàncies que
impedeixin obtenir la condició de beneficiari de subvencions públiques, establertes en l’article
13 de la Llei General de Subvencions.
- Projecte tècnic subscrit per tècnic competent quan la intervenció en l’edifici així ho estableixi.
- Pressupost detallat i per partides, on consti la despesa corresponent
a la pintura de la façana subvencionable.
El termini de presentar les sol·licituds a l’Ajuntament de Garrigàs finalitzarà el 30 de novembre
de 2014, tret que abans s’hagi exhaurit el crèdit de l’aplicació pressupostària, ja que en aquest
cas el termini
finirà en aquell moment.
Vuitena.- Òrgans competents per a la Instrucció i per a la Resolució.
L’òrgan competent per a la instrucció de l’expedient és el tècnic municipal de l’Ajuntament.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds i adjudicar les subvencions, dintre les
limitacions pressupostàries, serà l’Alcalde President de l’Ajuntament.
Un cop rebuda la sol·licitud es passarà a informe dels diferents serveis municipals i l’AlcaldePresident resoldrà sobre l’atorgament de
la subvenció. En el termini màxim de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de
presentació de la sol·licitud, l’Ajuntament atorgarà o denegarà motivadament la subvenció. Si
transcorregut el termini de resolució, el Consistori no emetés resolució expressa, l’interessat
podrà entendre desestimada la seva sol·licitud.
Novena.- Justificació i pagament dels ajuts.
Un cop resolt el procediment de la concessió de la subvenció, abans
de poder-ne exigir el pagament, el titular beneficiari resta obligat a justificar a l’ajuntament
que ha dut a terme la pintura de la façana, dins dels tres mesos següents a la data de
finalització de les obres. Sol.licitant a l’ajuntament la inspecció de les obres per part d’un
funcionari municipal o dels serveis tècnics municipals que aixecaran acta amb fotografies que
demostrin l’execució de la pintura de la façana.
La manca de justificació de la subvenció donarà lloc a la revocació, sens perjudici de la
responsabilitat en què hagi pogut incórrer el beneficiari en cas d’haver comés falsedat en la
seva sol·licitud.
Un cop justificada degudament la subvenció, l’Ajuntament procedirà al seu pagament,
verificant prèviament que el titular es troba al corrent de les obligacions fiscals amb
l’Ajuntament.
L’ajuntament podrà, en funció de les circumstàncies concurrents, atorgar la respectiva
subvenció per l’import que resulti, una vegada compensats els deutes o paralitzar la subvenció
fins que s’abonin els deutes.

Desena.- Incompatibilitats.
La concessió d’aquesta subvenció no serà incompatible amb altres ajuts que es puguin
aconseguir, sempre que la suma de tots ells no superi el cost de l’activitat subvencionada.
Els beneficiaris d’una subvenció no podran sol·licitar-la pel mateix immoble novament fins que
hagi transcorregut un període mínim de 8 any des de l’execució dels treballs de pintura objecte
de subvenció.
Onzena.- Dret supletori.
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, ser aplicable la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la LGS i als articles 239 a 241 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, i els
articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, o la normativa que estigui vigent en cada
moment.
Les Bases anteriors entraran en vigor a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí oficial
de la província de Girona i mantindran la seva vigència en tant no siguin modificades o
derogades.
DILIGENCIA Que estenc per fer constar que les anteriors Bases reguladores de la concessió
d’ajuts i subvencions per a la pintura de façanes han esta aprovades per acord plenari de data
6 de març de 2014.
Garrigàs, 6 de març de 2014.
SEGON. Aprovar la convocatòria oberta en règim de concurrència competitiva i convocatòria
única de l’any 2014, per a l’atorgament d’ajuts econòmics de caràcter individual per a la
pintura de façanes, durant l’any 2014.
TERCER. Sotmetre les bases esmentades a informació pública durant un termini de 20 dies,
mitjançant anunci en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de la Corporació i per referència en el
DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions durant el termini
d’informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius.
QUART. Facultar àmpliament al president de la corporació als efectes de procedir a l’execució
el present acord, per a resoldre els recursos que es puguin interposar contra la resolució de la
convocatòria i en especial per ordenar la publicació íntegra de les bases específiques, una
vegada aprovades amb caràcter definitiu; i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat que es
persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.
11.-Assumptes urgents.
L’alcalde manifesta que no n’hi ha.
12.- Precs i Preguntes.
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o preguntes,
manifestants el presents que no en tenen.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les
22:35hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.
L’ ALCALDE

LA SECRETÀRIA

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió del Ple celebrada el
dia……………....... ha quedat estesa als folis Num.............................................
Dona fe.
LA SECRETARIA

