ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000087

Codi Segur de Verificació: 7aefbcb9-764f-4fc6-9728-9e6ce8fff106
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_11345828
Data d'impressió: 27/12/2021 14:31:54
Pàgina 1 de 18

SIGNATURES

Ì7aefbcb9-764f-4fc6-9728-9e6ce8fff106.Î

DOCUMENT

1.- JORDI CAMPS VICENTE (TCAT) (Alcalde), 31/05/2021 14:44
2.- ANTONI ESQUÉ RUBIOL (TCAT) (Secretari), 08/07/2021 11:38

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE GENER DE
2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000002
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 22 de gener de 2021
Hora d’inici: 08:12 h
Hora de fi: 08:48 h
Sessió celebrada per mitjans telemàtics
Hi assisteixen:

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Jordi Camps Vicente, Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS)
Margarita Solé Ferrer, 1a Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS)
Enric Gual Viñas, 2n Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS)
Eva Madrenys Biarnés, 4a Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS)
Gerard Morgado Mateu, Regidor (JUNTSxCAT-JUNTS)
Pere Raset Miquela, Regidor (JUNTSxCAT-JUNTS)
Lluis Galobart Vilamitjana, Regidor (JUNTSxCAT-JUNTS)
Anna Clapés Gómez, Regidora (VST-ERC-AM)
Romà Budallé Jubero, Regidor (VST-ERC-AM)
Eva Trias Soler, Regidora (VST-ERC-AM)
Antoni Esque Rubiol, Secretari
Han excusat la seva presència:
Francesc Baltrons Lloveras, Regidor (JUNTSxCAT-JUNTS)
Francesc Jesús Becerra Ramírez, Regidor (SV-CP)
Javier Baeza Jansa, Regidor (SV-.CP))
ORDRE DEL DIA
1.- Ratificació de la inclusió en l'ordre del dia dels punts a tractar , de conformitat amb el
que disposa l'article 82.3 del RD. 2568/1986
2.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva del pressupost i plantilla de 2021
3.- Aprovació compte general pressupost 2019
Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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1.0.- RATIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
1.1.- Ratificació de la inclusió en l'ordre del dia dels punts a tractar, d'acord amb
el que disposa l'article 82.3 del RD 2568/1986
L’Alcalde explica el contingut de la proposta, que es transcriu a continuació.

“Vist que per Decret d'Alcaldia núm. 2021 DECR000030 del dia 19 de gener de
2021 s'ha convocat sessió extraordinària del Ple de la Corporació Municipal,
per mitjans telemàtics, resolució que en la seva part dispositiva diu el següent:
"Primer.- CONVOCAR SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA telemàtica del Ple de
l’Ajuntament, el 22 de gener de 2021 a les 08:00 hores del matí per tractar els
assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible
d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.
ORDRE DEL DIA:
1.- RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ EN L'ORDRE DEL DIA DELS PUNTS A TRACTAR ,
DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L'ARTICLE 82.3 DEL RD. 2568/1986
2.- RESOLUCIO DE RECLAMACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST I
PLANTILLA DE 2021
3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL PRESSUPOST 2019
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Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la
corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament”

De conformitat amb les atribucions que confereixen l'article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 53 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, l'article 41 del reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel
reial decret 2568/86, de 28 de novembre,
D'acord amb la previsió de la Disposició addicional 3a del Decret-Llei 7/2020,
de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut
i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, que dona la possibilitat de celebrar sessions
telemàtiques dels òrgans de govern dels ens locals en circumstàncies
excepcionals com la present d’estat d’alarma,
De conformitat amb el que disposa l’article 46.3 de la Llei 7/198, de 2 d'abril,
Reguladora de les bases del règim local, modificat pel Real Decret-Llei
11/2020, de 31 de març, sobre la possibilitat de celebrar sessions a distància
per mitjans electrònics , un cop apreciada per l’alcalde la concurrència de
situacions excepcionals de força major i de greu risc col·lectiu com és la creada
per la pandèmia del Covid-19, que impedeix el normal funcionament del règim
presencial de les sessions del Ple, podent-se constituir a distància per mitjans
telemàtics , sempre que els seus membres es trobin en territori espanyol i quedi
acreditada la identitat, havent-se d’assegurar la comunicació entre ells en
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temps real durant la sessió, disposant-se dels mitjans necessaris per garantir el
caràcter públic;
Atès que es disposa de l'aplicació Zoom Premium , adquirida per l'ajuntament
amb aquesta finalitat.
Atès que els punts que es proposen en l'ordre del dia responen a aquesta
motivació, perquè són necessaris per a la protecció de l'interès general i pel
funcionament bàsic dels serveis públics.
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple de la Corporació , per a la seva aprovació si
s’escau, l’adopció del següent
ACORD:
Únic. Ratificar la convocatòria del Ple de la Corporació Municipal de Vidreres per a la
celebració d’un ple extraordinari per mitjans telemàtics, mitjançant el Decret
d'Alcaldia anteriorment esmentat, seguint l'expedient els seus tràmits”
Intervencions
No se’n produeixen
Votació.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels deu membres presents a
la sessió dels tretze que per dret integren la Corporació.

2.0.- INTERVENCIÓ
2.1.- Resolució de Reclamacions i aprovació definitiva del Pressupost i Plantilla
de personal de l'exercici 2021.
El Sr. Secretari explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“Vista la tramitació de l’expedient d’aprovació definitiva del pressupost municipal de
2021, que inclou les bases d’execució i la plantilla de personal;
Vistes les reclamacions presentades contra el pressupost durant el termini d’informació
pública,
Vist l’informe de secretaria-intervenció sobre les reclamacions, que s’incorpora a
l’expedient, i que es reprodueix seguidament:
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
Proposta de resolució de les reclamacions presentades dins del termini
d’informació pública del pressupost municipal de l’Ajuntament de Vidreres per a
l’exercici de 2021.
A) Reclamacions presentades pel grup de VsT-ERC:
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Presentades en temps i forma, el grup municipal esmentat considera que les places de
caporal no es poden amortitzar pels següents motius:
1. Es van dotar pressupostàriament de forma molt recent, concretament a l’abril del
2020.
2. Aquestes places estan valorades i es va modificar la relació de llocs de treball per
incloure-les.
3. Són places imprescindibles dins l’estructura de la Policia Local. Són un comandament
intermig molt necessari en cas que marxi el superior com ha passat a l’actualitat.
4. L’augment salarial que comporten ja es va produir al 2020, no representa cap
novetat al 2021.
5. Hi ha agents que compleixen legalment els requisits per poder accedir a aquestes
places.
Resposta:
De conformitat amb els acords adoptats pel Ple municipal durant l’any 2020 , de dotació
pressupostària i valoració d’aquests llocs de treball, inclosos en la plantilla i relació de llocs
de treball, i d’acord amb l’informe del cap de la policia local de data 3 d’agost de 2020, en
què justifica la necessitat d’habilitació de dues places de caporal de la policia local de
Vidreres, i atès que no s’aporten a l’expedient raons tècniques o econòmiques que permetin
justificar de forma motivada la decisió d’amortitzar aquestes places en plantilla ( que no llocs
en la relació de llocs de treball), separant-se del criteri seguit en actuacions precedents [
motivació exigida per l’article 35.1.c) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre], es proposa
acceptar l’al·legació esmentada, i incloure en el pressupost la consignació
pressupostària necessària, consistent en el diferencial de retribució d’un caporal
amb relació a un agent.
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Segons RLT aquest diferencial és de 1.090,89 euros, que per 2 caporals puja a
2.181,96 euros, més un 30% de quota empresarial a la Seguretat Social, fa un total
de 2.836,55 euros. En el ben entès que aquesta dotació es vinculi a la decisió d’amortitzar
les places d’agent corresponents en el moment que es procedeixi a la seva selecció i provisió
pel sistema de promoció interna, tal com determina l’article 6 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre. En altre cas, s’hauria d’efectuar la dotació econòmica per a les places de caporal
amb independència de les corresponents a agents.
Sense perjudici que la motivació de la decisió inicial
anterioritat a l’aprovació definitiva.

es pugui aportar amb

B) Reclamacions formulades pel Sr. David Campos
Primer. Manca de competència de la persona que subscriu la memòria.
No es considera, en tot cas, un defecte invalidant de la decisió d’aprovar la plantilla amb el
contingut que consta a l’expedient, ja que aquesta decisió s’adopta finalment per l’òrgan
competent que és el Ple municipal, segons exigeix l’article 90.1 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les basses del règim local, d’acord amb el dictamen aprovat per la Comissió
informativa única a proposta de l’Alcalde, de caràcter preceptiu i no vinculant [article 59 del
Reglament orgànic municipal vigent i article 134 i ss. del Real Decret 2568/1986, de 28 de
novembre].
En conseqüència, en la mesura que es pugui entendre que es reclama pel motiu previst en
l’article 170.2.a) de la Llei d’Hisendes locals, es proposa desestimar aquesta reclamació.
Segon. Absència de motivació de les places a amortitzar
II.1. No es motiva l’amortització
d’una plaça d’administratiu adscrita a intervenciótresoreria, que cal fer preceptivament en apartar-se del criteri seguit en l’actuació precedent,
segons disposa l’article 35.1.c) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
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La reclamació ha de ser acceptada, sense perjudici que es pugui esmenar la manca
de motivació en l’aprovació definitiva.
II.2. Pel que respecta a les places de vigilants, a la vista de la plantilla incorporada a
l’expedient , ( que és la que aprova el Ple segons la proposta d’acord) , cal entendre que
només es contempla l’amortització amb relació a l’any 2020 d’una única plaça en propietat (
tres previstes en el 2020 contra 2 previstes en el 2021), ja que segons numeració a peu de
plantilla les places s’extingeixen en funció de la implantació de la policia local.
El titular és actualment un agent de policia en període de pràctiques posterior a la superació
del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Mentre no hagi estat nomenat
funcionari de carrera i hagi pres possessió del càrrec , no es pot tenir per amortitzada
aquesta plaça, però si que es pot acordar l’amortització, condicionant-ne l’eficàcia a què
s’hagi cobert en propietat la plaça d’agent, fent constar aquesta circumstància en la plantilla
2021.
La retribució de l’agent en pràctiques s’ha de consignar amb càrrec a la dotació de la plaça
corresponent a agent , dotació que figura en el pressupost per a tot l’exercici de 2021 com a
funcionari grup C1. En el cas que l’agent retornés a la plaça de vigilant, es podrà transferir el
crèdit necessari a l’aplicació corresponent a aquestes places, amb càrrec a les d’agent en
pràctiques, per Decret d’alcaldia.
Pel que respecta a l’altra plaça de vigilant a què suposadament fa al·lusió la reclamació,
segueix figurant dotada en plantilla com a tal, sense canvis amb relació a la plantilla de
2020.
Com sigui que els condicionants
o eficàcia demorada no consta en la plantilla, la
reclamació ha de ser parcialment acceptada, i efectuar l’oportuna rectificació en la
plantilla de personal.
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II.3. Respecte a una plaça d’agent que el recurrent considera que s’amortitza, en passar la
seva titular a una situació d’excedència voluntària, s’ha detectat un error, atès que segons
Decret d’alcaldia núm. 512/2020, en realitat es tractaria d’una situació d’excedència
voluntària per incompatibilitat, segons Resolució del Director General de la Policia de data 2
d’octubre de 2020.
En tot cas, d’acord amb els articles 199,200 i 201 del Decret 214/1990, de 30 de juliol i, per
remissió amb caràcter supletori a la normativa pròpia de la Generalitat, establerta en l’article
2.3. del Decret 214/1990, d’acord l’article 86.2.c) i 4 del DL 1/1997, de 31 d'octubre,
aquesta excedència no comporta reserva de plaça ni destinació.
Per tant, la decisió d’amortitzar la plaça en plantilla no seria incorrecta. La reclamació ha
de ser rebutjada.
II.4 . Altra qüestió és amortitzar una plaça , el titular de la qual està destinat en comissió de
serveis a una altra entitat, que implica reserva de plaça i que pot restar sense efecte en
qualsevol moment per renúncia de la persona comissionada, en atenció al caràcter voluntari
d’aquesta provisió. En aquest cas, cal garantir la dotació pressupostària d’aquestes plaça.
Sense perjudici que els llocs en què s’hagi autoritzat una comissió de serveis es puguin
proveir de forma interina mentre duri la comissió, d’acord amb l’article 10.1.b) del RD-L
5/2015, de 30 d’octubre ( EBEP). Segons pressupost de 2020, la consignació
necessària és de 26.997,16 euros, més un 30% de quota empresarial a la Seguretat
Social, puja a un total de 35.096,30 euros.
La decisió de no dotar aquest lloc seria incorrecta, i en conseqüència es proposa
d’estimar la reclamació, atès que és pot interpretar que s’està ometent el crèdit
necessari per a atendre una obligació legalment exigible a l’entitat local.
L’acceptació implica restablir la dotació econòmica corresponent.
II.5. Pel que respecta a la manca de motivació de l’amortització a les places de caporal, es
dona aquí per reproduïda l’argumentació esgrimida en la resposta a la reclamació del grup
municipal de VsT-ERC, i acceptar la reclamació, sense perjudici que la motivació es
pugui aportar amb anterioritat a l’aprovació definitiva.
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Tercer. Inexistència de cap excedència voluntària i impossibilitat d’amortitzar la
plaça d’agent de la policia local
Els supòsits plantejats en aquesta reclamació han estat tractats en els II.3 i II.5 del punt
segon.
Com s’ha dit en el punt II.3, la plaça que d’agent que s’amortitza es correspon amb una
situació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitat , la qual no comporta el
dret a reserva de plaça ni destinació.
Per aquest motiu, la decisió d’amortitzar la plaça en plantilla no es considera incorrecta, i
per aquest motiu es proposa desestimar la reclamació.
En el cas analitzat en el punt II.4 anterior, es proposa estimar la reclamació.
Quart. Motiu d’impugnació del pressupost municipal.
Es donen per reproduïts els antecedents i raonaments jurídics anteriorment esmentat, amb
la proposta corresponent d’estimació o desestimació de les reclamacions formulades.
Cinquè. Estructura retributiva.
No s’interpreta que en aquest punt s’efectuï cap reclamació concreta ni s’invoqui cap motiu
de reclamació dels que estableix l’article 170.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Sisè. Places d’inspector i agent en cap
Com en el punt anterior, no s’interpreta que en aquest punt s’efectuï cap reclamació concreta
ni s’invoqui cap motiu de reclamació dels que estableix l’article 170.2 de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
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Setè. Irregularitats en matèria de personal.
Repetir en aquest cas allò esmentat en els dos punts anteriors, de què no s’interpreta que
s’efectuï cap reclamació concreta ni s’invoqui cap motiu de reclamació dels que estableix
l’article 170.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals.

C) Reclamacions formulades pel grup municipal del PSC
Del contingut de l’escrit del grup municipal del PSC es pot deduir dos tipus de demandes:

1) Al·legacions de contingut polític, dels punts primer, segon, cinquè, sisè, setè, vuitè i

novè ( manca de treball de preparació del pressupost, poca participació política,
manca d’estratègia unificadora , exoneració d’impostos durant l’estat d’alarma,
manca d’ajudes i mesures per lluitar contra la crisi, creació d’oficina d’assessorament
a les famílies).

Aquestes al·legacions no troben encaix en els motius taxats per entaular reclamacions contra
el pressupost fixats en l’article 170.2 de la Llei reguladora de les Hisendes locals, per la qual
cosa han de ser desestimades com a tals.

2) Reclamacions a l’empara del que estableix l’article 170.2.b) de la Llei d’hisendes

locals, referit a l’omissió del crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles
a l’entitat local en virtut de precepte legal o de qualsevol títol legítim.

Punt tercer.- No existeix increment de les partides de les despeses per a assumir la gestió
dels serveis en les urbanitzacions històriques de Vidreres, un cop finalitzat el procés de
recepció.
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En les anomenades urbanitzacions de Vidreres, actuals veïnats, un cop efectuada la recepció
de les obres d’urbanització per l’Ajuntament , i una vegada conclòs el
període de
manteniment i conservació amb càrrec a les entitats urbanístiques de conservació, correspon
a l’Ajuntament assumir aquestes obligacions, cosa que s’ha anat produint a partir de la data
que s’ha fixat en cadascuna per l’inici de les activitats prestacionals. Des d’aquesta data, les
despeses corresponents s’han aplicat al pressupost municipal, havent-se efectuat la previsió
corresponent d’acord amb els imports estimats pels serveis tècnics i de compres.
Per tant, es considera que no hi ha omissió del crèdit necessari per al compliment
de les obligacions que resulten exigibles a l’ajuntament en l’àmbit de la
conservació i manteniment de les obres d’urbanització i serveis urbanístics , un cop
produïda la recepció.
Punt quart.- Es troba a faltar previsió per a assumir la gestió directa de l’aigua per part de
l’ajuntament per a 2021.
Igual com en el punt anterior, l’Ajuntament de Vidreres consigna en el pressupost els crèdits
necessaris per les obligacions assumides o en procés d’assumir respecte a la gestió directa
del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable a tot el terme municipal de Vidreres, i ha
relacionat taxativament i degudament explicitats en les bases d’execució del pressupost els
crèdits ampliables necessaris com a conseqüència de l’increment de la demanda d’aigua a
qualsevol àmbit del terme municipals de Vidreres.
Per tant, no es considera que s’hagi omès el crèdit necessari per al compliment de
les referides obligacions.
D) Conclusions
Primera. La proposta d’acceptació/ desestimació de les al·legacions anteriors comportaria,
en cas d’acceptar-se un increment de la despesa total de 37.932,85 euros.
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Sense perjudici de qualsevol altres millor fonamentat en dret, i dels informes de secretaria i
d’intervenció emesos en l’aprovació inicial.

Vista la memòria justificativa dels canvis en plantilla 2021, emesa per
aquesta Alcaldia, a proposta dels departaments de recursos humans i
secretaria-intervenció:
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DELS CANVIS EN LA PLANTILLA I PRESSUPOST 2021
A la vista de les reclamacions formulades contra el pressupost municipal de 2021, i de l’informe de
secretaria-intervenció, s’exposa el següent, a fi de motivar les modificacions en plantilla 2021, així com les
rectificacions que es considera cal efectuar, d’acord amb la informació facilitada pel departament de
recursos humans i de secreatria-intervenció:
1)

Plaça d’administratiu que s’amortitza

Degut a què per causa de la pandèmia del Covid-19 es va haver d’utilitzar l’any 2020 del crèdit d’aquesta
plaça per a finançar programes de despesa destinats a ajuts als empresaris i col·lectius més afectats, i que
la situació segueix durant el 2021, s’ha optat per seguir en la mateixa línia de l’any passat, i establir la
previsió de reassignar efectius de la pròpia plantilla actual per cobrir les funcions necessàries a l’àrea
d’intervenció. Sense perjudici que quan la situació millori, es pugui dotar de nou aquest lloc.
2)

Places de caporal.

L’opció adoptada l’any 2020 per a l’estructura del cos de la policia local de Vidreres era la creació de dos
escamots d’agents dirigits cadascun d’ells per un caporal, sota el comandament superior de l’inspector,
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motivat fonamentalment en la necessitat de disposar d’una estructura intermitja que pogués garantir un
comandament immediat davant l’eventual absència del comandament exigit per la normativa.
Per a l’any 2021, a la vista dels informes jurídics en què es justifica que el comandament del cos ha de ser
en tot cas de l’escala executiva, l’opció inicial ha estat mantenir l’estructura inicial des de la creació del
cos, d’un inspector amb comandament directe sobre els escamots, posant en marxa els procediments
necessaris per a disposar l’abans possible d’inspector en cap.
No obstant això, a la vista que el procediment per designar un inspector en comissió de serveis ha quedat
desert, i en previsió de disposar d’un inspector amb caràcter interí, es proposa mantenir en el pressupost
de 2021 la dotació per a les dues places de caporal, en el benentès que es donarà prioritat a cobrir amb 6
efectius els dos escamots del Cos, per tal de garantir la presència policial els torns de matí, tarda i nit,
mitjançant binomis policials.
El cost net del diferencia de les dues places, de 2.836,55 euros, es finançarà amb càrrec a la partida
d’hores extres, segons s’exposa en el quadre següent:
Procedència de Fons:
2021 1 132 15100 01: Gratificacions: Cos de Vigilants
Crèdit inicial
Baixa per transferència
19.000,00 €
2.836,54 €

Crèdit definitiu
16.163,46 €

Suplement de crèdit
2021 1 132 12101 01: Complement específic
Crèdit actual
Suplement de crèdit
178.360 €
2.181,96 €

Crèdit definitiu
180.541,96 €

2021 1 132 16000 01: Seguretat Social
Crèdit actual
Suplement de crèdit
142.800 €
654,58 €

Crèdit definitiu
143.454,58 €

3)

Plaça d’agent en comissió de serveis.
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En la plantilla de 2021 s’havien dotat tres noves places d’agents, i en canvi, es va interpretar que no calia
dotar una plaça d’una agent en comissió de serveis.
Segons informe de secretaria, la dotació d’aquesta plaça és legalment exigible, amb la qual cosa la
proposta és dotar aquesta plaça amb el sou que correspon a l’agent comissionada , de 26.997,16 euros, i
deixar sense efecte la dotació d’una de les noves places creades, amb la qual cosa el diferencial net a
assumir serà de 3.916,19 euros, finançats amb càrrec la partida de retribucions bàsiques de grup C2 i
d’hores extres, segons s’exposa en el quadre següent:
Procedència de Fons:
2021 1 132 12004 01: Retribucions bàsiques. Grup C2
Crèdit inicial
Baixa per transferència
54.560,00 €
9.092,76 €

Crèdit definitiu
45.467,24 €

2021 1 132 15100 01: Gratificacions: Cos de Policia
Crèdit inicial
Baixa per transferència
19.000,00 €
3.916,19 €

Crèdit definitiu
16.163,46 €

Suplement de crèdit:
2021 1 132 12003 01: Retribucions bàsqiues. Grupc C1
Crèdit actual
Suplement de crèdit
75.100,00 €
10.727,36 €

Crèdit definitiu
85.827,36 €

2021 1 132 12101 01: Complement específic
Crèdit actual
Suplement de crèdit
178.360 €
762,56 €

Crèdit definitiu
179.122,56 €

2021 1 132 12006 01: Trienis
Crèdit actual

Crèdit definitiu

Suplement de crèdit
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12.360 €

615,30 €

12.975,30 €

2021 1 132 16000 01: Seguretat Social
Crèdit actual
Suplement de crèdit
142.800 €
903,73 €
4)

Crèdit definitiu
143.703,73 €

Places de vigilants

Pel que respecta a les places de vigilants, es modifica la plantilla, fent constar els condicionats necessaris
per a l’extinció de les places.
Hi ha un agent en pràctiques amb plaça de vigilant funcionari de carrera. La dotació pressupostària la té
com agent en pràctiques en previsió que el 2021 superarà definitivament el procés selectiu extingint, per
tant, la plaça de vigilant.
El quadre resum de com queden les aplicacions pressupostàries és el següent:
Procedència de Fons:
2021 1 132 15100 01: Gratificacions: Cos de Policia
Crèdit inicial
Baixa per transferència
19.000,00 €
6.752,73 €

Crèdit definitiu
12.247,27 €

2021 1 132 12004 01: Retribucions bàsiques. Grup C2
Crèdit inicial
Baixa per transferència
54.560,00 €
45.463,80 €

Crèdit definitiu
9.096,20 €
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Suplement de crèdit:
2021 1 132 16000 01: Seguretat Social
Crèdit actual
Suplement de crèdit
142.800 €
1.558,31 €

Crèdit definitiu
144.358,31 €

2021 1 132 12101 01: Complement específic
Crèdit actual
Suplement de crèdit
178.360 €
2.944,52 €

Crèdit definitiu
181.304,52 €

2021 1 132 12006 01: Trienis
Crèdit actual
12.360 €

Crèdit definitiu
12.975,30 €

Suplement de crèdit
615,30 €

2021 1 132 12003 01: Retribucions bàsqiues. Grupc C1
Crèdit actual
Suplement de crèdit
75.100,00 €
4.597,44 €

Crèdit definitiu
79.697,44 €

S’ha detectat un error en quan a la definició de l’aplicació pressupostària dels agents en pràctiques que ha
de ser la següent:
Suplement de crèdit:
2021 1 132 12400 01: Retribucions de funcionaris en pràctiques
Crèdit actual
0,00 €

Suplement de crèdit
42.500,96 €

La plantilla resultant, segons els canvis proposats seria la següent :
PLANTILLA 2021

A. PERSONAL FUNCIONARI
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DENOMINACIÓ
1. COS D'HABILITACIÓ NACIONAL
Secretari-interventor

Nº PROPIETAT VACANT GRUP

OBSERVACIONS

1

1

0

A1

2. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
2.a. Subescala tècnica
Tècnic/a administració general (TAG)
2.b. Subescala administrativa
2.c. Subescala auxiliar

1
9
4

0
7
4

1
2
0

A2
C1
C2

(1)
(2)

3. ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
3.a) Subescala tècnica
Tècnic/a superior arquitecte
Tècnic/a mig de medi ambient
Tècnic/a mig enginyer

1
1
1

0
0
0

1
1
1

A1
A2
A2

(1)
(1)

3.b) Subescala de serveis especials
B.1) Comeses especials
Tècnic superior de cultura
Auxiliar d'equipaments
Vigilants

1
1
3

1
1
3

0
0
0

A1
AP
AP

B.2) Policia local:
Inspector
Caporals
Agents
Auxiliar adminstratiu
TOTAL

1
2
12
1
39

0
0
7
0

1
2
5
0

A2
C1
C1/C2
C2

(4)

(3)
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B. PERSONAL EVENTUAL
DENOMINACIÓ
1. Assessor d'Alcaldia i Equip de Govern
TOTAL

Nº PROPIETAT VACANT GRUP
1
0
1
A1
1

OBSERVACIONS

Nº PROPIETAT VACANT GRUP
1
1
0
A2
6
6
0
A2
1
1
0
A2
1
1
0
A2
1
0
1
A2
3
2
1
C1
5
0
5
C1
1
0
1
C1
1
0
1
C1
4
2
2
C2
11
8
3
C2
4
4
0
C2
4
0
4
AP
2
2
0
AP
1
1
0
AP

OBSERVACIONS

C. PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓ
Arquitecte tècnic/a
Tècnica mitjana d'educació infantil
Tècnica mitjana de biblioteca
Tècnic mitjà d'ensenyament
Tècnic/a mitjà/na programes
Tècnic/a auxiliar de biblioteca
Tècnic/a auxiliar d'educació infantil
Tècnic/a auxiliar informàtic
Tècnic/a auxiliar de programes
Auxiliar administratiu/va
Oficial 1ª
Conserge-mantenidor
Auxiliar d'equipaments
Operari/a neteja
Operari/a obres i manteniment
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TOTAL

46

(1) 1 plaça vacant ocupada amb personal interí.
(2) 2 places vacants ocupades amb personal interí.
(3) 3 places vacants ocupades amb personal interí.
(4) Places a extingir en funció d'implantació de la policia local.
(5) 4 places vacants ocupades amb personal interí.
(6) 4 places vacants ocupades interinament.
(7) 5 places vacants ocupades interinament.

Atès que els canvis i rectificacions anteriors, que no afecten als imports totals dels
capítols pressupostaris que es va aprovar inicialment, es sotmet a l’aprovació del ple
municipal la proposta d’acord següent:
Atès que els canvis i rectificacions anteriors, que no afecten als imports totals dels
capítols pressupostaris que es va aprovar inicialment, s’adopten amb el quòrum
anteriorment indicat els següents
ACORDS:
Primer. Estimar / desestimar les al·legacions presentades pel grup d’ERC-AM, Sr.
David Campos i Grup PSC, de conformitat amb la proposta de resolució emesa per
Secretaria-Intervenció i memòria justificativa de l’Alcaldia, amb les oportunes
rectificacions en les aplicacions pressupostàries corresponents detallades en aquesta
memòria.
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Segon. Aprovar definitivament el pressupost municipal de 2021, amb les bases
d’execució, que inclou les rectificacions en les aplicacions esmentades en els
antecedents, amb el resum per capítols següent:
INGRESSOS:
Operacions corrents 8.771.617,20 Euros
1 Impostos directes. 4.052.000,00
2 Impostos indirectes. 180.000,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 2.375.758,20
4 Transferències corrents. 2.071.656,00
5 Ingressos patrimonials. 92.203,00
Operacions de capital 0,00 Euros

Total pressupost d'ingressos .- 8.771.617,20 Euros

DESPESES:
Operacions corrents 8.041.893,00 Euros
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1 DESPESES DE PERSONAL. 3.413.988,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 4.188.386,00
3 DESPESES FINANCERES. 26.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 408.519,00
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 5.000,00
Operacions de capital 60.029,00 Euros
6 INVERSIONS REALS. 60.029,00
Capítol Denominació Import Euros
Operacions financeres 669.695,20 Euros
9 PASSIUS FINANCERS. 669.695,20

Total pressupost de despeses : 8.771.617,20 Euros
Tercer. Aprovar definitivament la plantilla de personal, que s’insereix en la memòria
justificativa de l’alcaldia, anteriorment reproduïda.
Seguint l’expedient els seus tràmits.”lt
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Intervencions
La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-EC-AM, manifesta que estan contents
que se’ls hagi acceptat les seves al·legacions, però no en fan prou, volen un pas mes,
i volen que aquestes places de caporal que s’incorporen amb el pressupost, que es
facin efectives, que realment es convoqui el concurs i que es cobreixin aquestes
places. No els serveis de res que estiguin en el pressupost però que quedin desertes.
A resultes de les explicacions del Sr. Secretari comproven que la diferència de
pressupost es deu a la diferència entre els caporals i els agents.
També relacionat amb el que ha comentat, en l’exercici 2020 hi havia pressupostat 1
inspector, 13 agents i 2 caporals, i la realitat actual és que hi ha només 7 agents i un
cap. Llavors es fa palesa la manca d’efectius, que el pressupost actual diu una cosa i
la realitat és una altra.
Sempre s’ha parlat que el que es volia és que el Cos de Policia de Vidreres fos un
referent i veuen que, en aquest sentit, que estan mancats i més si es fa el que han
demanat, que es concedeixin aquestes dues places de caporals. A més, tal com s’ha
comentat, seran dos agents que passaran a ser caporals i, per tant, assumiran certes
tasques noves i patrullaran menys. Detecten certes mancances.
Respecte el tema de l’excedència voluntària per incompatibilitat, que es rebutja, ha
comentat el Sr. Secretari que la Llei no permet la reserva de lloc. Manifesta la regidora
que es va embolicar una mica perquè al principi no era una excedència voluntària,
s’havia fet una comissió especial, ara sí que és una excedència voluntària. Llavors el
que va fer és mirar el conveni de personal de l’Ajuntament de Vidreres i el conveni diu
que la concessió d’aquests tipus d’excedències ha de ser per un període mínim de 4
mesos i un màxim de 5 anys, amb reserva de lloc de treball durant els dos primers
anys. Segons el que té entès la regidora els convenis sempre milloren o igualen la llei,
12
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i per tant si el conveni de l’Ajuntament de Vidreres diu això, com és que no es reserva
la plaça a aquesta persona? És el dubte que té.
Pel que fa a la plaça d’administratiu li ha costat una mica entendre aquest punt. El que
deien les al·legacions és que no es justificava. Ara la resposta és que la reclamació
ha de ser acceptada perquè e no es motivava l’amortització i el que s fa és que es
motiva l’amortització però no es dota. Li ha costat entendre-ho i arribar a aquesta
conclusió. Ara el que es fa és que es justifica i es diu que la justificació d’aquesta
amortització és perquè es destina a ajudes al COVID.
Té una pregunta, que és la següent: De les ajudes que es varen concedir l’any passat
hi havia uns diners pressupostats, però li agradaria sabers quins són els diners que
realment s’han concedit, no els pressupostats sinó els realment concedits i ho
pregunta perquè llegint els decrets sí que ha vist per la restauració només n’ha vist un
de 300,- €. No sap si se li han escapat o només s’ha concedit aquest. Li agradaria
saber quants realment se n’han concedit.
Un altre tema. Això ho hauria preguntat a la Comissió Informativa, però com que no
n’ha ha hagut no ha tingut ocasió de preguntar-ho i demana que la disculpin si ho
pregunta ara. Mirant les procedències i els destins de fons ha vist que per la plaça de
caporal la procedència de fons és la partida 2021 1 132 15100 01 Gratificacions Cos
de Vigilants, amb una consignació de 19.000,- €, hi ha una baixa per transferència de
2.836,54 € quedant una consignació de 16.163,46 €.
Per altra banda, per la plaça de l’Agent de Comissió de Serveis, també la procedència
de fons és la mateixa partida 2021.1.132.15100.01 Gratificacions Cos de Policia amb
consignació 19.000,- €. Recordem que ja ens havia quedat en 16.163,46€, ara tornem
a agafar els 19.000,- € i això no ho entén. Com és s’agafen els 19.000,- € si ja li
havíem restat els 2.836,54 €. Llavors, en aquest cas, se li resten 3.916,19 € . Si e s fa
aquesta operació, el que diu la proposta d’acord no és correcte. A la proposta d’acord
tornen a sortir els 16.163, 46 € . Aquest és l’import de l’operació anterior. Si es fa
l’operació són 15.083,81 €2., o sigui si en els 19.000,- € li restem els 3.916,19 €
queden 15.083,81 €
Continua dient que per últim, per les places de vigilants, torna a passar el mateix.
També la procedència de fons és la mateixa partida però es tornen a agafar els
19.000,- € i en aquest cas se li resen 6.752,73 €. Demana si se li pot explicar.
Respon l’Alcalde dient que tots els punts que comentava la regidora es pot dir que tots
són de caràcter tècnic i per tant són respostes que li haurien de contestar a nivell
tècnic per part de Secretaria o com ha pogut fer en altres ocasions, igual que amb el
tema de la policia va poder parlar amb en Xavi Oller, Cap de Recursos Humans, via
telefònica o presencialment, tal com va fer si no ho té mal entès, i el va informar de tot
el tema de la policia local, li va passar tota la documentació necessària per donar-li
resposta a algunes de les preguntes que actualment està fent. Ja li ho comentarà a en
Xavi Oller, atès que veu que algunes de les respostes que li va donar no li van quedar
prou clares i que per tant li podria acabar d’explicar.
Intervé la regidora Sra. Anna Clapés per manifestar que el que ella volia és saber si hi
havia la intenció política de crear noves places, i en aquest cas el Sr. Xavi Oller no li
ha de respondre.
Replica l’Alcalde que encara no ha acabat, i s’excusa la regidora. És del parer que els
temes que va plantejar la regidora haurien d’haver quedat resolts en la conversa que
van mantenir ambdós, amb el Cap de Recursos Humans, amb la documentació de tot
un expedient existent i amb la documentació que li va proporcionar. Entenen que mb
aquella documentació tenia la resposta que cercava i resolia dubtes, incloses algunes
de les preguntes que ara està fent la regidora. Dit això, per part de l’equip de govern i
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amb tot el que ha dit la regidora respecte a ser un referent, s’hi està treballant per tal
que la policia local acabi sent un referent, però tal com pot entendre, si hi ha uns
agents que pleguen i han plegats aquests últims mesos, s’han de proveir aquestes
places novament, i és en aquest sentit en el que s’està treballant. Des de fa setmanes
s’està cercant la forma de proveir aquestes places que han deixat buides aquests
agents que han preferit anar a altres Ajuntaments, sigui per les raons que sigui. Això
és lícit, tothom té dret a estar en un altre lloc, tenir una millor retribució, més proximitat
al domicili familiar o més possibilitats de promoció. Per tant, davant d’això, que és el
que ha succeït en els últims mesos, dir-li que si teníem 11 agents de policia, 3
vigilants , un auxiliar administratiu i un inspector, actualment tindríem 8 agents, dels
quals traiem dues places, si no és la setmana vinent és l’altre, per intentar cobrir
aquests dos agents dels tres que han marxat, una persona que la plaça d’inspector. El
que s’intentarà és suplir aquestes mancances, apart de les places que es puguin
treure per les persones que hagin d’anar a l’Escola de Policia, que hi hauran dues
baixes més i que es convocaran les proves per les substitucions. Per tant, continuant
amb el creixement que es van proposar 4 anys enrere , se segueix la línia, intentant
ser un referent en el tema de la policia local. El fet que hi hagi 7 agents no és un tema
de que es desmunti un cos de policia sinó que és un altre tema: que les persones que
ocupaven les places han volgut fer canvis, cosa que hi tenen un absolut dret, a fer els
canvis a la seva vida que creguin convenients , i això no significa que perdem la línia
que en el seu dia es va marcar. Ans el contrari, continuarem i omplirem aquestes
places, que és el procediment que s’està seguint i que el Sr. Secretari li podria
confirmar que estan fent aquests passos o també li podrien confirmar des de Recursos
Humans.
Manifesta que en la resta de temes seria convenient que pogués parlar amb recursos
humans si el Sr. Secretari en el moment no li pogués donar resposta i pel que fa a la
pregunta de les ajudes del COVID dir-li que s’han concedit al voltant de 30.000,- € de
les ajudes que s’havien donat. Els 30.000,- € que s’havien previst en vals de consum
s’han concedit en la seva totalitat; els 30.000,- € que es posaven a disposició dels
empresaris autònoms del municipi, si no recorda malament creu que s’havien concedit
20.000,- €,
i la quantitat sobrant es posa a disposició del món dels autònoms i es
cercaria altra vegada les formes de col·laborar, però podrien dir que s’han exhaurit
gairebé la totalitat de les ajudes que s’han dona, sense sumar-hi el que ha
representant el COVID que vam comptabilitzar, segons el van informar, al voltant de
200.000,- €, 300.000,- € en neteges i altres despeses que s’0han hagut de realitzar.
Potser la regidora ha vist només un decret amb 300,- € però se n’han donat molts més
i a nivell de vals de consum la totalitat consumida i a nivell de les ajudes a autònoms
podem dir que un 70% s’ha repartit i la resta el tornaran a posar a disposició per poder
ajudar, que és el que estan estudiant. Aquesta setmana per altres motius no ha estat
possible poder-ne parlar perquè Secretaria per motius personals no podia ser-hi però
en parlaran la propera setmana respecte la formes com ho gestionen.
No sap si el Sr. Secretari vol completar aquesta explicació, atès que és de nivell més
tècnic excepte les dues últimes que són de caràcter més polític
Respon el Sr. Secretari que la veritat és que convindria estudiar una mica més la
motivació aquesta aportada per la Sra. Regidora per donar una resposta més
concreta, perquè ha esmentat el conveni col·lectiu pel que fa a una excedència
voluntària i això s’hauria d’estudiar, perquè en principi la normatives és la que s’ha
recollit en l’informe. El conveni col·lectiu es refereix a situacions d’excedències per
interès particular, l’excedència concretes de la proposta no és exactament la mateixa
però seria qüestió d’aprofundir una mica en aquest tema.
Pel que fa a les diferents partides la idea és “transferir” el crèdit del que seria una
plaça de nova creació d’agent de la policia local i refer o restituir el crèdit que
constituïa la comissió de serveis, amb la qual cosa la dotació pressupostària per
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aquesta plaça d’agent queda igual en el conjunt del pressupost i els diferents ials que
hi ha per cobrir les places de caporal surten de les gratificacions i llevat error u omissió
creu que ho han calculat bé. Ja ho repassarien però és del parer que està ben
equilibrat.
Demana el Sr. Alcalde que el Sr. Secretari doni informació respecte per què no ‘h
pogut fer la Comissió Informativa., atès que a vegades es dona la interpretació com si
l’equip de govern no volgués a Comissió Informativa i entén que Alcalde i regidors fan
el que tècnicament se’ls recomana.
El Sr. Secretari respon que pel que respecte el tema del Compte General avui ja és el
dia en què finalitza el termini i per raons diverses no s’ha pogut fer abans. Per tant, no
donava temps material per poder fer aquesta Comissió Informativa per aquest punt.
Pel que respecta al temes del Pressupost, que està inclòs en aquesta convocatòria, hi
ha diverses raons de tipus pressupostari d’urgència que requereixen la disponibilitat
de partides pressupostàries per compres urgents com ara aliments, serveis socials,
nòmines de personal, etc. que no permetien un ajornament més dies dels que ja
s’havien previst, tenint en compte que el pressupost està en una aprovació definitiva,
que ja ha transcorregut l’aprovació inicial, la veritat és que la pròrroga pressupostària
suposava un greu inconvenient, una duplicitat de feina, i a nivell d’intervenció i
Tresoreria hi ha els mitjans que hi ha.. Per qüestions merament pràctiques per no
duplicar la feina ni de prorrogar un pressupost, tenint en compte que l’aprovació del
pressupost té efectes de data 1 de gener. Per tant és realment urgentíssim poder
disposar d’un pressupost definitiu a fi i efecte d’atendre les obligacions que s’estan ja
acumulant. Per tant es va considerar oportú incloure aquest punt en aquesta
convocatòria. No es tracta d’una qüestió d’oportunitat sinó bàsicament de poder
atendre i fer els pagaments que se’ns reclamen insistentment. Aquests eren en
principi els motius per convocar aquest ple extraordinari.
Pregunta la regidores si modificaran l’operació. i si no està ben feta l’operació
matemàtica.
Respon el Sr. Secretari que si cal fer-ho ho faran. Ho repassaran bé, en aquest
moment no sabria respondre-li.
Replica l regidora que és tan senzill com agafar una calculadora i fer l’operació
Contesta el Sr. Secretari dient que ho repassaran i, si cal, es farà.
La regidora pregunta el motiu pel qual sempre es parteix dels 19.000,- € és a dir, si
tres vegades es treu de la mateixa partida, com és que es treu de l’import inicial i no
del que queda una vegada ja s’ha fet una modificació?
El Sr. Secretari manifesta que ara mateix, en quan a l’aprovació del pressupost no
poden parlar encara de modificacions perquè els crèdit no són definitius , ho seran en
el moment en què s’aprovin. Aleshores seran les partides amb els imports definitius, és
a partir d’aquí quan les partides tenen crèdit disponible, ara mateix encara no el tenen,
això és una proposta, no tenim encara pressupost ; i per tant estem fent rectificacions
que no són modificacions sinó que són rectificacions. Ja es faran les comprovacions
precises perquè sigui correcte,. Si cal fer alguna rectificació d’error material o de fet,
que podria ser, tothom està sotmès a possibles errors, faríem aquestes rectificacions i
en donaríem compte.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb set vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS) i 3 abstencions (VST-ERC-AM) dels deu membres presents a la
sessió dels tretze que per dret integren la Corporació
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2.2.- Aprovació del Compte General del Pressupost de l'exercici 2019.
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“Atès que el Compte General de 2018, amb l’informe de la Comissió Especial de
Comptes , ha estat exposat al públic pel termini de 15 dies, i vuit mes, a efectes de
reclamacions, d’acord amb el que estableix l’article 212 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (LRHL);
Atès que durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions;
Atès que el Compte General s’ha de sotmetre al Ple municipal per a la seva aprovació,
en el seu cas abans del dia 22 de gener de 2021, ( article 212.4 LRHL), remetent-se a
la Sindicatura de Comptes un cop aprovada, de conformitat amb allò establert ne
l’article 41.4 de la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes;
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Únic. Aprovar el Compte General de 2019, remetent-se a la Sindicatura de Comptes
de Catalunya i al Tribunal de Cuentas”.
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Intervencions
La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta un dubte. En
l’anterior Ple que van fer van dir que el deute que tenia Rec Madral amb l’Ajuntament
era d’uns 400.000,- € Ja que aprovem el compte, és una pregunta pel Sr. Secretari,
demana com pot veure, dins tots aquests documents que hi ha a l’expedient, que se
n’adjunten molts, quina és la partida que li pot ajudar a ella per veure quin és el deute
de Rec Madral. Llavors també demanaria la mateixa partida pel 2020 i així podria
saber quin és realment el deute. Els seus coneixements no li permeten trobar-ho i per
aquest motiu li demana ajuda , si la pot ajudar i si li pot facilitar aquesta informació.
Respon el Sr. Secretari que ja ho miraran. Precisament aquests dies no ha tingut
oportunitat de poder trobar el camí per detectar en el pressupost on es pot localitzar
això o es pot fer comparativament en algun altre exercici, o el que sigui. Ja li ho mirarà
i ja li facilitaràs aquest itinerari perquè pugui trobar aquesta informació, que pot estar
en el compte general o potser en algun compte de recaptació.
Intervé l’Alcalde per dir que si no recorda malament havia facilitat la dada en una
reunió que s’havia fet el mes de juliol de l’exercici 2019, i en aquella reunió explicava
detalladament com anaven totes les partides i aquesta pregunta també s’havia
formulat i, si no recorda malament, s’hi va donar resposta.

Votació
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Sotmesa la proposta a votació. s’aprova per majoria absolta amb 7 vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS) i 3 abstencions (VST-ERC-AM) dels 10 membres presents a la
sessió dels 13 que per d ret integren la Corporació.
Aprovat per 7 vots a favor (Jordi Camps Vicente, Margarita Solé Ferrer, Enric Gual
Viñas, Eva Madrenys Biarnes, Gerard Morgado Mateu, Pere Raset Miquela, Lluis
Galobart Vilamitjana) i 3 abstencions (Anna Clapes Gomez, Roman Budalle Jubero,
Eva Trias Soler)
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I sense cap altre assumpte d’interès per tractar, ni senyor Regidor que vulguis fer ús
de la paraula, es dona per acabada la sessió quan són tes quarts de nou del matí, de
la que se n’estén aquesta acta que signa el Sr. Alcalde juntament amb mi, el Secretari
que en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari interventor

Signat electrònicament

18

