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CERTIFICAT

Jordi Colomí i Massanas
L'alcalde, - 28/06/2019

Pere Serrano i Martín, secretari de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí,

CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària celebrada el 27 de juny
de 2019, va prendre, per majoria absoluta dels grups municipals i els vots favorables de
UPM-UPM.cat, ERC-AM i L’EST-TE i les abstencions de JXCAT, CUP i Cs, -fent constar
l’absència de la Sra. Oliveras (UPM-UPM.cat) i Sr. Cordon (CambTE)-, el següent acord:

1. APROVAR LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE
REGIDORIES DELEGADES. A134.1-1/2019 (SECRETARIA).

Pere Serrano i Martín
Secretari - 28/06/2019

A petició del Sr. Alcalde, el secretari llegeix la proposta d’alcaldia de 26 de
juny de 2019, la qual es transcriu íntegrament a continuació:

«L'organització municipal es regeix, segons l'art. 20 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LA LLEI 847/1985) , per la
normativa bàsica estatal, la pròpia Llei 7/1985 (LA LLEI 847/1985) i preceptes
bàsics del Text Refós de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril (LA LLEI 968/1986), legislació autonòmica sobre règim
local, reglament orgànic municipal i supletòriament pel Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (LA LLEI 2574/1986) i resta
de normes administratives.
Les administracions locals poden crear òrgans complementaris a banda dels
òrgans necessaris establerts per la normativa assenyalada. En aquest sentit
cal citar l’art 48 del DL 2/2003:
“Article 48
Òrgans del municipi
48.1 L'organització municipal es regeix per les regles següents:
a) L'alcalde, els tinents d'alcalde i el ple existeixen a tots els ajuntaments.
b) Hi ha una comissió de govern als municipis amb una població de dret
superior a cinc mil habitants i en els de menys quan ho acorda el ple
de l'ajuntament o ho estableix el reglament orgànic d'aquest. En

Pàgina 1 de 14

Entitat:
Interessat:
Adreça:

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Expedient:
Àrea:
Certificat:

A134.1-1/2019
Secretaria
2019/495

qualsevol cas, la comissió de govern és a tots els municipis que siguin
capital de comarca, amb independència del nombre d'habitants.
c) La comissió especial de comptes existeix a tots els ajuntaments.
48.2 Poden complementar l'organització municipal:
a) Les comissions d'estudi, informe o consulta.
b) Els òrgans de participació ciutadana.
c) El síndic o síndica municipal de greuges, si ho acorda el ple per
majoria absoluta, a proposta d'un grup municipal.
d) El consell assessor urbanístic.
e) La junta local de seguretat.
f) Qualsevol altre òrgan establert pel municipi.
Article 49
Òrgans complementaris
L'ajuntament, en exercici de la seva autonomia organitzativa, pot crear altres
òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas l'organització bàsica
determinada per les lleis. La creació dels òrgans complementaris ha de
respondre als principis d'eficàcia, economia organitzativa i participació
ciutadana.”

D'altra banda l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local (LA LLEI 847/1985) estableix que "4. L'Alcalde pot
delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de
Govern Local i, on aquesta no existeixi, en els Tinents d'Alcalde, sense
perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, pugi
realitzar en favor de qualssevol Regidors, encara que no pertanyin a aquella."
El motiu fonamental per el qual es proposa crear aquest òrgan de coordinació
i seguiment de l’activitat municipal no és altra que aconseguir una major
eficàcia, coordinació i economia organitzativa en la implementació de les
polítiques públiques de l’actual equip de govern.
Cal tenir en compte que l’actual cartipàs municipal configura un equip de
govern amb 10 regidors/es, alguns dels quals amb delegacions genèriques
–relacionades amb les grans àrees de l’organigrama- i altres amb delegacions
específiques per assumptes determinats.
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Això fa que hi hagi una estructura certament complexa, el que es correspon
amb un municipi de gran complexitat organitzativa i territorial: només a títol
d’exemple, som l’únic municipi de la província que compta amb una EMD com
a entitat local menor; o dels pocs municipis que disposa de muntanya pública;
el nostre terme municipal inclou un Parc Natural; La muntamnya pública es
combina amb la plana agrícola; el riu Ter; complexitat de la trama
d’urbanitzacions; etc.
Tota aquesta complexitat territorial i poblacional es replica en la complexitat
organitzativa de l’ajuntament, que tot i no tenir tanta població com municipis
limítrofs - Palamós, Palafrugell o Platja d’Aro –ni tant pressupost, sí que
compta amb alguns indicadors que demostren aquesta complexitat: els més
de 20 contenciosos anuals que tramitem; la gran quantitat de procediments de
disciplina urbanística que es tramiten cada any en comparació amb d’altres
municipis; el nivell d’actuacions inspectores en activitats i urbanisme; el gran
nombre de modificacions de planejament que es tramiten, etc...
Un dels problemes que es considera absolutament necessari afrontar i quina
problemàtica s’ha posat de manifest els darrers anys és la dificultat de trobar
espais realment eficaços a on posar en comú determinades decisions o línies
d’actuació que poden afectar al conjunt de la organització. El fet que una
regidoria ostenti una competència en un àmbit determinat no vol dir en cap
cas que pugui adoptar totes les decisions sense diferenciar quines d’elles
poden tenir un impacte significatiu en el conjunt de la organització.
Els regidors delegats han de ser plenament conscients que no totes les
decisions poden tenir la mateixa transcendència, i per tant a l’hora d’adoptar
una decisió que pot anar més enllà del seu àmbit d’actuació –per ser un tema
transversal o d’especial sensibilitat o d’efectes colaterals incerts- és
fonamental que es posi en coneixement de la resta de l’equip de govern per
tal de valorar dita actuació, i una vegada valorada la mateixa, formular
proposta d’acord a l’òrgan competent per prendre la decisió – que pot ser el
mateix regidor/regidora, o l’alcalde, o el ple o Junta de govern. Per tant,
l’espai idoni per fixar i avaluar la decisió és un òrgan específic amb aquesta
funció, i que en aquest cas es vol que sigui aquesta comissió de regidories
delegades.
Alguns exemples en els que la manca de coordinació i valoració prèvia de
certs projectes sectorials ha provocat ineficàcia en el funcionament de
l’ajuntament la veiem amb els plans de mobilitat o el pla de riscos geològics.
En ambdós casos son projectes endegats per àrees de l’ajuntament i en els
quals ha faltat una autèntica avaluació estratègica prèvia en el sentit de
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preveure quin impacte suposaria per tota la organització aquests instruments,
no només en quant a recursos humans, materials i econòmics – tant directes
com indirectes-; sinó també en quant a l’impacte que tindran l’execució d’
aquests projectes en tots els àmbits de la organització al llarg del temps.
Es a dir, s’ha de tenir en compte si l’ajuntament pot fer front als més de 2
milions de costos que pot comportar l’aplicació del pla de riscos geològics; si
el pressupost municipal pot ser impugnat en cas que no es consigni partida
una vegada aprovat el projecte; quins canvis procedimentals calen per aplicar
dit pla amb el personal de que disposem, etc.
Tampoc consta que s’hagi fet una valoració adequada de l’impacte dels
mateixos a la ciutadania.
Per tots aquests motius, aquests documents han quedat pendents d’aprovar
definitivament.
En definitiva, del que es tracta amb aquesta comissió de regidories delegades
no es altra cosa que aconseguir un objectiu avui en dia vital per la bona gestió
de qualssevol entitat pública, que no es altre que l’avaluació estratègica
prèvia d’aquelles decisions transversals de gran calat –cal entendre el
concepte en sentit ampli: ja siguin noves normes, implantació de nous
projectes o noves polítiques públiques-, i el seu seguiment, no només en la
fase d’implementació, sinó en la fase d’execució i les eventuals repercussions
que tindran al llarg del temps tant dintre de la organització, com de cares a la
ciutadania a la qual l’ajuntament es deu.
Aquest principi avui en dia es troba reconegut a nivell internacional amb
l’expressió “Better Less Regulation”, el que vol dir que és preferible una
regulació no tant extensa d’una determinada matèria, de manera que cal
centrar el focus en la fase prèvia, avaluant si realment cal una determinada
norma o projecte, i quin impacte tindrà. I per afrontar aquesta tasca, és
considera necessària la intervenció en major o menor mesura, de tots els
regidors de l’ajuntament amb delegacions, ja siguin genèriques o
específiques.
En el nostre dret positiu, aquest principi es recull en els arts. 129 i 130 de la
llei 39/2015 d’1 d’octubre: art. 130: 1. “Las Administraciones Públicas
revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios
de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor
han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y
correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.
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El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público,
con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa
reguladora de la Administración correspondiente.

La configuració d’aquest òrgan complementari permet superar també la
limitació de quòrum que s’estableix per la junta de govern local -en la que no
poden participar tots els regidors que tenen delegacions-, i en la que es fa
difícil per tant assolir un espai de debat i posada en comú els temes
transversals de l’ajuntament.
Cal tenir en compte a més a més que la junta de govern local funciona en
aquest municipi d’acord amb les competències que li deleguen el ple i
l’alcalde, i per tant tan com marca la llei, funciona com un òrgan resolutori que
aprova les propostes d’acord que formulen les diferents àrees de l’ajuntament.
Tot i que la llei defineix la Junta de Govern com un òrgan d’assistència a
l’alcalde, el cert és que d’acord amb les atribucions que te delegades, el seu
funcionament és d’òrgan executiu resolutori. Els assumptes que passen per
junta de govern provenen de procediments en tràmit de les diferents àrees de
l’ajuntament i per tant no és un àmbit adequat per tal de posar en comú les
polítiques públiques transversals de la organització.
De fet, ha vingut essent tradició en aquest ajuntament celebrar una reunió
posterior a les juntes de govern en les que participen tots els regidors i es
posen en comú temes de cada àrea o assumpte de les regidories delegades,
amb l’objectiu de coordinar i proposar línies d’actuació. En la majoria
d’aquestes reunions hi ha assistit sempre secretari i interventor per
assessorar jurídica i econòmicament en dites decisions i deliberacions, sense
perjudici que en moltes ocasions han assistit altres tècnics municipals. Fins i
tot en molts casos han estat reunions de més gran calat, amb experts externs
en que s’han fet presentacions de diferents projectes –com per exemple per
parlar del projecte d’urbanització del nou passeig de L’Estartit, per citar un
exemple recentEn definitiva, del que es tracta és de configurar un òrgan que permeti recollir i
plasmar les diferents casuístiques de cadascuna de les regidories delegades
les quals per la seva transcendència és necessari que siguin posades en
comú de tots els membres de l’equip de govern, i que això permeti fer un
seguiment molt més acurat de la planificació i execució de les línies mestres
de govern d’aquesta legislatura, i permetre així que les decisions de gran
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calat es prenguin de forma raonada, planificada, i donant compliment als
principis abans assenyalats.

Es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Constituir la Comissió de regidories delegades, òrgan
complementari amb competències de caràcter informatiu i de proposta, que
tindrà per finalitat el debat, estudi, i coordinació de les propostes que es
puguin formular per les diferents regidories delegades.
SEGON. Aprovar inicialment el reglament orgànic de la Comissió de
regidories delegades el text literal del qual és el següent:
“PREAMBUL
L'organització municipal es regeix, segons l'art. 20 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LA LLEI 847/1985) ,
per la normativa bàsica estatal, la pròpia Llei 7/1985 (LA LLEI 847/1985)
i preceptes bàsics del Text Refós de Règim Local, aprovat per Reial
decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (LA LLEI 968/1986), legislació
autonòmica sobre règim local, reglament orgànic municipal i
supletòriament pel Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre (LA LLEI 2574/1986) i resta de normes administratives.
Les administracions locals poden crear òrgans complementaris a banda
dels òrgans necessaris establerts per la normativa assenyalada. En
aquest sentit cal citar l’art 48 del DL 2/2003:
“Article 48
Òrgans del municipi
48.1 L'organització municipal es regeix per les regles següents:
a) L'alcalde, els tinents d'alcalde i el ple existeixen a tots els
ajuntaments.
b) Hi ha una comissió de govern als municipis amb una població de dret
superior a cinc mil habitants i en els de menys quan ho acorda el ple de
l'ajuntament o ho estableix el reglament orgànic d'aquest. En qualsevol
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cas, la comissió de govern és a tots els municipis que siguin capital de
comarca, amb independència del nombre d'habitants.
c) La comissió especial de comptes existeix a tots els ajuntaments.
48.2 Poden complementar l'organització municipal:
a) Les comissions d'estudi, informe o consulta.
b) Els òrgans de participació ciutadana.
c) El síndic o síndica municipal de greuges, si ho acorda el ple per
majoria absoluta, a proposta d'un grup municipal.
d) El consell assessor urbanístic.
e) La junta local de seguretat.
f) Qualsevol altre òrgan establert pel municipi.
Article 49
Òrgans complementaris
L'ajuntament, en exercici de la seva autonomia organitzativa, pot crear
altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas
l'organització bàsica determinada per les lleis. La creació dels òrgans
complementaris ha de respondre als principis d'eficàcia, economia
organitzativa i participació ciutadana.”
D'altra banda l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local (LA LLEI 847/1985) estableix que "4.
L'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els
membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, en els
Tinents d'Alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que, per
a comeses específiques, pugi realitzar en favor de qualssevol Regidors,
encara que no pertanyin a aquella."
L’ajuntament de Torroella de Montgrí, a la vista de l’experiència passada
en el funcionament del cartipàs municipal, necessita dotar-se d’un òrgan
complementari amb l’objectiu d’aconseguir una major eficàcia, economia
organitzativa i coordinació en la implementació de les polítiques
públiques de l’actual equip de govern.
Cal tenir en compte que l’actual cartipàs municipal configura un equip de
govern amb 10 regidors/es, alguns dels quals amb delegacions
genèriques –relacionades amb àrees concretes de l’organigrama- i
altres amb delegacions específiques per assumptes determinats. Això fa
que hi hagi una estructura certament complexa, el que es correspon
amb un municipi de certa complexitat organitzativa i territorial: només a
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títol d’exemple, som l’únic municipi de la província que compta amb una
EMD; o els pocs municipis que disposa de muntanya pública; amb Parc
Natural dintre del terme municipal; plana agrícola; el riu Ter; complexitat
de la trama d’urbanitzacions; etc.
Un dels problemes que es considera absolutament necessari afrontar i
quina problemàtica s’ha posat de manifest els darrers anys és la
dificultat de trobar espais realment eficaços a on posar en comú
determinades decisions o línies d’actuació que poden afectar al conjunt
de la organització. El fet que una regidoria ostenti una competència en
un àmbit determinat no vol dir en cap cas que pugui adoptar totes les
decisions sense diferenciar quines d’elles poden tenir un impacte
significatiu en el conjunt de la organització.
Els regidors delegats han de ser plenament conscients que no totes les
decisions poden tenir la mateixa transcendència, i per tant a l’hora
d’adoptar una decisió que pot anar més enllà del seu àmbit d’actuació
–per ser un tema transversal o d’especial sensibilitat o d’efectes
colaterals incerts- és fonamental que es posi en coneixement de la resta
de l’equip de govern per tal de valorar dita actuació, i una vegada
valorada la mateixa, formular proposta d’acord a l’òrgan competent per
prendre la decisió – que pot ser el mateix regidor/regidora, o l’alcalde, o
el ple o Junta de govern. Per tant, l’espai idoni per fixar i avaluar la
decisió és un òrgan específic amb aquesta funció, i que en aquest cas
es vol que sigui aquesta comissió de regidories delegades.
TITOL PRIMER
Disposicions generals
ARTICLE 1. Constitució, naturalesa a jurídica i objecte
La comissió de regidories delegades és un òrgan permanent de caràcter
complementari i consultiu, creat de conformitat amb l’art. 49 del Decret
Legislatiu 2/2003 amb l’objecte de millorar l’eficàcia i economia
organitzativa en la implementació de les polítiques públiques de l’actual
equip de govern, així com permetre fer una avaluació estratègica prèvia
adequada de totes aquelles decisions transversals per al funcionament
del conjunt de la organització, a través de la coordinació de tots els
regidors i regidores que ostenten delegacions d’alcaldia.
ARTICLE 2. Finalitats
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Les finalitats de la Comissió de regidories delegades seran les
següents:
a- Debatre, valorar i formular propostes sobre la gestió i línies d’actuació
en l’àmbit de les matèries sobre les que els regidors tenen delegacions,
als efectes d’aconseguir una major eficiència en la gestió municipal.
b- Amb caràcter no exhaustiu: fixar posicionaments comuns en relació al
pla anual de treball; ordenances fiscals; pressupostos municipals;
planificació urbanística municipal; participació ciutadana, modernització
municipal i bon govern, en tant que matèries transversals que afecten al
general funcionament de les regidories de l’ajuntament.
c- Debatre i valorar les conclusions dels estudis i treballs sobre temes
estratègics que hagi encarregat l'Ajuntament.
d- Definir i proposar la planificació normativa anual.
e- Avaluar la política de transparència i administració electrònica i proposar
línies concretes d’actuació en aquest àmbit, en tant que matèries que
afecten de manera transversal totes les regidories de l’ajuntament.
f- Debatre i emetre informe sobre l’impacte en la organització i en la
ciutadania de la posada en marxa de determinats projectes, normes o
decisions que transcendeixen el marc d’actuació de l’assumpte objecte
de delegació de la regidoria de que es tracti.

ARTICLE 3. Atribucions
Per l’exercici d’aquestes finalitats, la Comissió de regidories delegades
podrà:
a- Formular suggeriments i propostes d'acord o de resolucions als òrgans
decisoris de l’ajuntament.
b- Ser consultat, amb caràcter no vinculant, a instàncies de l'alcalde, junta
de govern, regidories, comissions informatives i/o del Ple municipal.
c- Emetre el seu posicionament en format d’informe-proposta de resolució
en aquells àmbits definits en l’apartat anterior. Aquests informes podran
ser tinguts en compte per motivar els actes administratius que es dictin.
d- Confeccionar una memòria anual d'activitats,

TITOL II
Organització
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ARTICLE 4. Òrgans
La Comissió de regidories delegades estarà integrada pels següents
òrgans:
-

La Presidència, que correspondrà a l’alcalde de la corporació o regidor
en qui delegui.
El Ple del Consell, del qual en formaran part aquells regidors/es que
tinguin una delegació, ja sigui genèrica o específica, amb la següent
composició actual:

REGIDOR/A
Jordi Colomí
Massanas

Marc Calvet
Martí

Josep
Martinoy
Casademont

Jordi Oliver
Gonzalez
Roser Font
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ÀREA
I/O
ASSMUMPTE
Alcaldia i comunicació
Serveis Generals
Direcció de la política
econòmica
Direcció de la política
territorial
Direcció de la gestió del
Servei d’aigua potable.
Manteniment (UOM)
Participació ciutadana
Gestió
costanera
i
platges del municipi
Gestió de contractes de
serveis municipals
Seguretat
Serveis econòmics
Promoció econòmica
Gestió de l’Espai Medes
Dinamització econòmica
de l’Espai Ter
Comunicació
Promoció del territori
Serveis a la ciutadania
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Anna
Company
Coll
Natalia
Navarro
Sastre

Dúnia
Oliveras
Bagué
Anna Maria
Bonada
Pérez
Genís
Pigem Olivé

-
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Recursos humans
Convivència
Ensenyament
Joventut
Patrimoni
Arxiu
Medi Ambient
Gestió del museu de la
mediterrània
Museus
Gestió de la destinació
turística
Torroella,
Estartit i Medes
Comerç i mercat
Acció social
Salut
Esports
Desenvolupament de la
zona esportiva
Món rural.
Gestió de les dos fires
monogràfiques: Fira de
Sant Andreu; i Fira
Empordà cuina i salut.

La Secretaria. Que correspon al secretari de la corporació o personal en
qui delegui. Les funcions de secretaria també es podran assumir per un
regidor/regidora que formi part de la comissió.
La composició concreta de la Comissió es nomenarà per decret
d’alcaldia, i només podran formar-ne part els regidors que ostentin
delegacions genèriques o especials,
ARTICLE 5. El ple
El règim de funcionament del ple de la Comissió de regidories
delegades serà el següent:
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1- El ple de la Comissió de Regidories Delegades es reunirà dos vegades
al mes, en la data que determini el president.
2- L'ordre del dia de les sessions del ple de la Comissió es tancarà dos
dies abans que es reuneixi, a fi que hi puguin incorporar propostes de
qualsevol regidoria.
3- Les actes de les sessions de la Comissió es faran públiques a través del
portal de transparència municipal.
4- Amb caràcter general el ple de la Comissió de Regidories Delegades a
excepció acord exprés, no requereix de votació en els seus debats. El
sistema habitual de treball és la recerca del consens. En cas que aquest
consens no sigui possible i així es proposi pel president, se seguirà el
sistema de votació per majoria simple, que és la que es dona quan els
fots afirmatius son més que els negatius. En cas d’empat decidirà el vot
de qualitat de l’alcalde.
5- El president podrà convidar puntualment persones externes a la
Comissió per a temes d'interès del consell mateix. Les seves funcions
consisteixen en col·laborar i donar suport tècnic, administratiu i logístic a
la comissió de seguiment i al consell plenari.
ARTICLE 6. El president
La presidència de la Comissió de regidories delegades l'exercirà
l'alcaldia, o regidor o regidora en qui delegui, i tindrà les següents
atribucions:
a. Representar a la Comissió
b. Convocar i presidir les sessions del ple i de quantes comissions i
òrgans complementaris d'estudi pogueren constituir-se.
c. Ordenar l’impuls dels acords adoptats pel ple.
d. Totes aquelles atribucions que li siguin expressament delegades pel
ple de la Comissió.

ARTICLE 7. Règim jurídic i de funcionament.
En tot allò no previst per aquest reglament resultarà d’aplicació
supletòria el règim jurídic i de funcionament dels òrgans col·legiats
contingut en la llei de règim jurídic del sector públic”.
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TERCER. Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels
interessats per un període de 30 dies, a l'efecte de reclamacions i
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, en el
taulell d'anuncis i en la seu electrònica municipal.
QUART. Entendre aprovat definitivament el present Reglament de forma
automàtica i sense necessitat de nou acord, si durant el període d'exposició
pública no es produeix cap reclamació o suggeriment, en aquest cas entrarà
en vigor, de conformitat amb el que es disposa per l'article 70 de la LRBRL,
una vegada transcorreguts 15 dies a comptar de la publicació del text íntegre
del reglament en el BOP.
CINQUÈ. Tan aviat es produeixi la seva aprovació definitiva, enviar, dins dels
quinze dies següents, una còpia íntegra i fefaent del reglament a
l'Administració de l'Estat, a través de la subdelegació del govern a Girona, i al
departament corresponent de la Comunitat Autònoma, als efectes que
procedeixin en dret.
SISÈ. Difondre el contingut d'aquest acord, d'acord amb el principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la
seu electrònica municipal, en compliment del que es disposa en els articles 5 i
següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern.
No obstant això, el Ple, amb el seu superior criteri, adoptarà l’acord que
consideri més convenient».

I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, a reserva de l’aprovació definitiva
de l’acta, expedeixo aquest certificat per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde.

Torroella de Montgrí, data de la firma digital
L'alcalde,
Jordi Colomí i Massanas
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