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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA VEÏNAL  
 

Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Extraordinària 
Data: 5 de juliol de 2019 
Horari: 12:00 hores 
Lloc: Sala d’Actes de l’E.M.D. 
 
Assistents 
 
Sra. Meritxell Raga Martin, Presidenta, presideix la sessió 
Sr. Joan Benet i Pallàs, Vocal 
Sr. Gabriel Jiménez Vela, Vocal 
 
Assistits per la Sra. Àngels Minguella i Torres, Secretària acctal de l’EMD de Rocallaura. 
 
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present 
sessió, previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i 90.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts 
següents: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 12.06.2019.  
2.- PERIODICITAT SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE VEÏNS I DESENVOLUPAMENT DE LES 
SESSIONS. 
3.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE LA PRESIDÈNCIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS I 
DELEGACIONS. 
a) Nomenament de Tresorera Municipal de data 18.06.2019. 
b) Delegacions a favor dels vocals, àrees de responsabilitat i facultats, data 01.07.2019. 
4.- APROVAR LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
5.- RÈGIM DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES.  
6.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2019. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR DE DATA 12.06.2019. 
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es membres de la Junta de Veïns 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
El Sr. President sotmet el present acord a la consideració de la Junta, i aquesta l’aprova per 
unanimitat dels tres membres presents, que legalment la componen.  
 
2.- PERIODICITAT SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE I DESENVOLUPAMENT DE LES 
SESSIONS PLENÀRIES.- Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial 
Decret  209/2019, d’1 d’abril, i havent-se procedit el dia 15 de juny de 2019 a la constitució de la 
nova Corporació Local, es fa necessari procedir, d'acord amb la legislació vigent, a l'establiment de 
la periodicitat de les sessions de la Junta de Veïns. 
Atès que de conformitat amb el que disposen  la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local i el 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, la Junta de Veïns pot celebrar sessions ordinàries o 
extraordinàries, havent de celebrar-se les sessions ordinàries de la Junta de Veïns amb una 
periodicitat trimestral, per imperatiu del que disposa l'article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
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abans esmentada, en la seva nova redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d'abril i l’article 98.a) 
del DL 2/2003, Text Refós català. 
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, i en execució de les previsions contemplades en les Lleis anteriorment esmentades, a 
proposta de la presidenta, la Junta de Veïns, per unanimitat dels tres membres presents que 
legalment la componen, acorda: 
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Veïns de la Corporació, que es 
convocaran amb periodicitat trimestral, tindran lloc l’últim divendres, no festiu, i, si fos festiu, el 
primer dia feiner següent, dels mesos de març, juny, setembre i desembre, fixant-se a les dotze 
(12:00) hores, en el Saló de Sessions de l'EMD, o lloc habilitat a l'efecte.  
SEGON.- Facultar la senyora Presidenta, per a no convocar sessions de la Junta de Veïns el mes 
d'agost, com a conseqüència del període de vacances, quan això no menyscabi la gestió dels 
assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries 
trimestrals de la Junta de Veïns, dins del mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui 
festiu, o es trobi inclòs en un període de vacances. 
TERCER.- Establir el proper 27 de setembre de 2019 per a la celebració de la primera sessió 
ordinària de la Junta de Veïns de la Corporació de Rocallaura. 
QUART.- El desenvolupament de les sessions veïnals, s’estableix de conformitat amb el que es 
preveu als articles 46 i 47 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
articles 97 i 98 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 del 77 al 110 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 
CINQUÈ.- Determinar que les convocatòries de les Juntes de Veïns es faran telemàticament. 
SISÈ.- Comunicar aquest acord a tots els Vocals, pel seu coneixement i efectes. 
 
3.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS 
I DELEGACIONS SEGÜENTS: 
Seguidament a indicació de la Sra. Presidenta, i en compliment del que disposa l'article 38 apartat d) 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es dóna 
compte de les Resolucions i Decrets dictats per la Presidència en matèria de nomenament de 
Tresorera municipal i Àrees de responsabilitat i facultats, següents: 
 
a) Nomenament de Tresorera Municipal de data 18.06.2019 
  
“DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM.  33 / 2019.-  
a) NOMENAMENT TRESORERA MUNICIPAL.  
Essent necessària l’existència en la Corporació de la figura del tresorer per desenvolupar aquesta 
funció pública, i estant reservada la seva responsabilitat administrativa a funcionaris amb 
habilitació de caràcter estatal, però, no obstant aquesta responsabilitat administrativa podrà ser 
atribuïda a funcionaris sense habilitació de caràcter estatal, en aquells supòsits excepcionals en què 
així es determini per la legislació de l’Estat.  
Atès que en municipis de població inferior a 20.000 habitants aquest lloc de treball pot ser 
desenvolupat per un altre funcionari. 
Havent-se renovat en data 15.06.2019 la Corporació municipal, com a conseqüència de les 
eleccions locals que van tenir lloc el passat 26 de maig de 2019, convocades mitjançant el Reial 
Decret 209/2019, d’1 d’abril, resulta necessari procedir a la designació del tresorer municipal.  
Arran l'entrada en vigor de l'EBEP, que va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local, el funcionari o membre de la Corporació que dugui a terme el lloc de 
treball de tresorer ja no cal que, abans de prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança. 
Atès que en la plantilla de personal de l’EMD de Rocallaura no existeix el lloc de treball indicat i en 
aplicació del que s'estableix a l’article 2 apartat f) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol i a 
l’article 164 del RDL 781/1986, de 2 d’abril, Text refós de Règim Local, i en virtut de les atribucions  
que em confereixen els articles 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, 53.1.u) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i 41.27 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
RESOLC:  
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PRIMER.- Nomenar TRESORERA de l’EMD de Rocallaura la Sra. ÀNGELS MINGUELLA TORRES. 
SEGON.- La responsabilitat administrativa de les funcions de tresoreria es desenvoluparan sota les 
condicions següents: 
a) El nomenament coincidirà amb la durada del mandat d’aquesta Presidència, la qual podrà 
substituir-la quan ho cregui oportú. 
b) El càrrec de Tresorera serà de caràcter no remunerat. No obstant, li seran abonades les 
quantitats que es justifiquin per despeses de material. 
c) La Junta de Veïns té la facultat de modificar el contingut dels apartats anteriors. 
d) Es relleva de prestar garantia personal, ja que les seves responsabilitats seran cobertes pel 
sistema d’assegurances de responsabilitats civils pel bon funcionament dels serveis municipals a 
càrrec de l’EMD de Rocallaura. 
TERCER.- Notificar personalment la present resolució a la designada, que es considerarà acceptada 
tàcitament, llevat manifestació expressa; als efectes que prengui possessió del càrrec pel qual ha 
estat nomenat i remetre la Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva 
publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de l’EMD, sense 
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la Resolució pel President. 
QUART.- Donar compte a la Junta de Veïns d’aquesta resolució en la primera sessió extraordinària 
d’organització que es convoqui, als efectes de la seva ratificació, en compliment del que preveu 
l’article 38 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.”” 
 
b)  Delegacions a favor dels vocals, àrees de responsabilitat i facultats, data 01.07.2019. 
 
“”DECRET DE LA PRESIDÈNCIA NÚM. 34 / 2019.-  
b) DELEGACIONS A FAVOR DELS VOCALS, Àrees de responsabilitat i facultats. 
Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituïda la nova EMD, i amb l’objecte de dotar d’una major 
celeritat i eficàcia a l’actuació municipal i atenent a l’estructura organitzativa de l’EMD de Rocallaura, 
que consta en el pressupost de l’exercici del 2019. 
Atès que aquesta Presidència pot delegar l’exercici de les seves atribucions a favor dels vocals que 
s’han nomenat, així com també pot conferir delegacions especials per a encàrrecs específics a favor 
de qualsevol vocal.  
De conformitat amb les atribucions conferides a l’apartat 4t. de l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, a l’article 56 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i als articles 43, 44 i 45 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
RESOLC:  
PRIMER.- Efectuar a favor del vocal que a continuació es relaciona, una delegació general 
d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives àrees d’actuació, d’acord 
amb la definició funcional de cada àrea i en els seus camps d’actuació.  
a) En favor del 1r. Vocal, el Sr. JOAN BENET PALLÀS: 
L’ÀREA DE SERVEIS i SOSTENIBILITAT, amb els camps d’actuació següents: 
a.1 - Agricultura i Ramaderia  
a.2 - Medi Ambient i sostenibilitat. 
a.3 - Serveis de la via pública. 
a.4 - Parcs i jardins. 
a.5 - Brigada municipal i neteja. 
a.6 - Manteniment i reparacions. 
SEGON.- L’abast de la delegació general a favor de l’esmentat Vocal a la que abans s'ha fet 
referència, comprendrà, tant la facultat de direcció interna de l'Àrea corresponent, com la gestió 
dels seus serveis, fins i tot la facultat de dictar propostes de resolució i actes de tràmit que afectin a 
tercers, en el qual cas serà d’aplicació el règim de recursos previstos a l’article 112 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del PAC de les AP, entenent-se òrgans superiors jeràrquics, el President i la 
Junta de Veïns. 
A més a més, en l'àmbit d'actuació dels serveis la facultat de nomenar un representant personal, que 
tindrà caràcter d’autoritat en el compliment de les seves comeses municipals, en quan serà 
representant del vocal i del president.  
TERCER.- Es reserva com a competència directa de la Presidenta, l’àrea següent: 
ÀREA DE COORDINACIÓ I RÈGIM INTERN, amb els camps d’actuació següents: 
- Governació i seguretat ciutadana. 
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- Recursos humans. 
- Contractació.  
- Comunicació i imatge corporativa.  
- Relació amb les associacions i entitats. 
- Obres i activitats. 
- Sanitat. 
- Cementiri.  
L’ÀREA D’ECONOMIA I EMPRESA, amb els camps d’actuació següents: 
– Finances. 
– Patrimoni. 
– Promoció econòmica, indústria i comerç. 
– Presidència efectiva de la Comissió Especial de Comptes. 
L’ÀREA D’URBANISME I OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, amb els camps d’actuació següents: 
– Planificació urbanística. 
– Control i seguiment de les obres públiques municipals. 
L’ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES, amb els camps d’actuació següents: 
– Societat de la informació i noves tecnologies. 
L’ÀREA DE CULTURA, FESTES, JOVENTUT, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA, amb els camps 
d’actuació següents: 
– Benestar social, àrea de la dona i família. 
– Festes. 
- Joventut. 
- Esports i lleure. 
QUART.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveu la legislació 
vigent i en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades 
pels seus titulars en un altre òrgan o regidor. 
En el text de les resolucions adoptades pels Vocals en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer 
constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent: 
“Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la 
delegació efectuada per la Presidència d’aquesta EMD, mitjançant Decret núm. 34/2019, 
de data 01.07.2019.” 
Les resolucions que s'adoptin per delegació, s'entendran dictades per aquesta Presidència com a 
titular de la competència originària, a la qual s'haurà de mantenir informada de l'exercici de la 
delegació, sent per tant aquestes, executives i presumptament legítimes. 
CINQUÈ.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que es disposa a l’article 44.2 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia 1 de juliol de 2019 amb caràcter 
indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Presidència. 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Vocals delegats, assumirà 
directament i automàticament les seves competències aquesta Presidència, com a titular de la 
competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació, en base a 
la present resolució, sense necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es 
notifiqui als interessants en l’expedient. 
SISÈ.-  Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler d’Anuncis de l’EMD i del Butlletí 
Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, i demés legislació concordant. 
SETÈ.- Notificar aquesta resolució als Vocals afectats, entenent-se acceptada la competència 
delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en 
contra, o es fa ús de la delegació. 
NOVÈ.- Donar compte a la Junta de Veïns d’aquesta resolució en la primera sessió extraordinària 
d’organització que es convoqui, en compliment del que preveuen l’article 38 i 44.4 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals.”” 
 
La Junta de Veïns se’n dona per assabentada i conforme. 
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4.- APROVAR LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.- 
La Comissió Especial de Comptes és de preceptiva existència en totes les Corporacions, tal i com així 
ho estableix l'article 48.1 apartat c) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, article 116 de la Llei 7/1985, LBRL i altres disposicions 
legals vigents en matèria de Règim Local. 
Per tant, i atès el que s'estableix al respecte en els articles 48, 58, 100, 101, 102 i103 del DL 2/2003 
i altres disposicions aplicables al cas, i en especial l'article 20.1 apartat c) i 116 de la Llei de Bases i 
articles 123 i següents del ROF, a proposta de la presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de 
Veïns per unanimitat dels tres membres presents que legalment la componen, acordà: 
Primer.- Es constitueix la Comissió Especial de Comptes, com a òrgan col·legiat complementari amb 
facultats d'estudi, consulta i assistència dels òrgans de gestió municipal. 
Aquesta Comissió, de conformitat amb el que es disposa a l'article 101 de la Llei Municipal de 
Catalunya, actuarà amb les facultats que al respecte li atribueixen les vigents disposicions legals en 
matèria de Règim Local. L’esmentada Comissió celebrarà sessió, necessàriament, amb anterioritat al 
dia 1 de juny de cada any. 
Segon.- La Comissió Especial de Comptes serà integrada per membres de tots els grups polítics que 
formen part de la corporació, proporcionalment a la seva representativitat en l'EMD, assignant-se a 
cada un dels grups els membres següents: 
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, 3 membres 
Tercer.- Atenent a la representativitat a l’EMD, la Comissió Especial de Comptes quedarà constituïda 
amb els membres següents: 
En representació del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: 
- Sra. Meritxell Raga Martin 
- Sr. Joan Benet Pallàs 
- Sr. Gabriel Jiménez Vela 
Quart.- La Presidència de la Comissió Especial de Comptes correspondrà, en tot cas, al president de 
l'EMD, que podrà, no obstant, delegar-la en qualsevol dels Srs. Vocals de la Corporació. 
Cinquè.- El funcionament de la Comissió Especial de Comptes s'ajustarà a les disposicions legals i 
reglamentàries vigents en matèria de funcionament dels òrgans col·legiats dins l'àmbit del Règim 
Local. 
 
5.- RÈGIM DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES.-  
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova EMD es va constituir en 
sessió pública el dia 15 de juny, elegint-se en dita sessió la Presidenta de la Corporació. 
Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta 
corporació així com de la retribució que comporta. 
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en relació amb l’article 166 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 d’altra normativa concordant, els 
membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que 
estableixi el ple de la corporació. 
Per tot això, a proposta de la presidenta, la Junta de Veïns, per unanimitat dels tres membres 
presents que legalment la componen, acorda: 
Primer.- Establir que, amb efectes del 1 de juliol de 2019, la senyora Meritxell Raga Martin,  
presidenta d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial (50 %), percebent 
l’import de 546,40 euros bruts mensuals (període comprès entre els mesos de juliol a desembre de 
2019) corresponets a sis mensualitats (i una mensualitat més com a paga extra), donant-la d’alta 
al règim general de la Seguretat Social.  
Segon.- La retribució anterior tindrà les retencions legalment establertes a compte de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques i per quotes a la Seguretat Social. 
Tercer.- Establir el règim d’indemnitzacions i dietes a favor dels membres de la corporació, per a 
l’abonament del qual s’aplicarà el que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de març, sobre 
indemnitzacions per raó dels serveis. Les indemnitzacions per raó de serveis, comportaran el 
reembossament de les despeses efectuades amb justificació prèvia o, alternativament es podran 
acollir al sistema d'indemnitzacions que per a Grup I preveu el Reial Decret 462/2002, de 24 març, 
sobre indemnitzacions per raó dels serveis.  
Quart.- Les indemnitzacions per desplaçament amb el vehicle propi serà a raó de 0,19 € per 
quilòmetre, en cas de desplaçaments per raó de les seves competències. 
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6.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2019.- 
Per poder atendre les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és 
insuficient en el pressupost ordinari de l’exercici del 2019 o no hi ha consignació, es necessita 
tramitar l’expedient de suplements i/o d’habilitació de crèdits mitjançant majors i/o nous ingressos 
o transferència amb subjecció a les disposicions vigents. 
S’ha emès l’informe favorable de secretaria intervenció, per la qual cosa a proposta de la 
presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per unanimitat dels tres membres 
presents, que legalment la componen, acorda: 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1/2019, dins del pressupost 
d’ingressos i de despeses de l’exercici del 2019, amb el detall següent: 
 
1. Suplements: Augmentar la consignació pressupostària en les partides de despesa següents:  
C.O C.F. C.E.     Descripció    Augment     Previsió 
        Import / euros     Final 
1 912 23100.01 Locomoció alts càrrecs 2.400,00         4.070,00 

 Suma           2.400,00 
 

2. Habilitació: Crèdits extraordinaris  
C.O. C.F. C.E.       Descripció    Alta       Previsió 

Import / euros      Final 
1 912 10000.01   Sou càrrec electe   3.558,45     3.558,45 
1 231 16001.01   Seguretat social alts càrrecs 1.423,38     1.423,38 
1 150 62700.08   Arranjament camí escoles  6.212,50      6.212,50 

Suma          11.194,33 

  
Total augment          13.594,33 

 

Procedència dels fons: 

1. Majors i/o nous ingressos  
C.O. C.F. C.E. Descripció    Alta         Previsió 

Import / euros        Final 
87000   Romanent líquid de tresoreria   13.594,33       296.361,60 

 
Total finançament  13.594,33 

 
Segon.- Que s’exposi al públic pel termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte 
en el tauler d’anuncis i en el BOP.  
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i restarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’ulterior acord de l’EMD. 
Quart.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui menester 
pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
 
TANCAMENT 
I essent les 12 hores 25 minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la 
Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de 
tot el que s’ha informat, o acordat, si de cas, que signarà la senyora Presidenta juntament amb mi, 
la secretària interventora accidental que en dono fe.  
 
    

Vist i plau 
La Presidenta     La Secretària acctal.  
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