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Núm. 8948
AJUntAment de llAGOsterA

Edicte sobre les resolucions i acords relatius a l’organització, dedicació i indemnització del govern local

En acompliment del que estableixen l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu-
ladora de les bases de règim local, es fan públiques les resolucions i els acords relatius a l’organització del govern local i la 
dedicació i la indemnització dels electes:

En data 22 de juny de 2011 s’ha dictat el següent decret d’alcaldia núm. 2011/806: 

“un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, de data 28 de març, i constituït el 
nou ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, al nomenament 
dels tinents d’alcalde, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Regu-
ladora de les bases del règim local, reconeix a aquesta entitat.

atès que, en conformitat amb el que disposa l’article 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim 
local, en concordança amb l’article 55 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’alcalde designa i revoca lliurement els tinents d’alcalde d’antre els membres de 
la Comissió de Govern i quan no n’hi ha, d’antre els regidors. 

Constituït el Ple de l’ajuntament el passat 11 de juny de 2011 i vist l’article 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

RESOLC

Primer.- Designar tinents d’alcalde els regidors següents:

1r.- Josep aLIu MuNDET
2n.- Montserrat VILÀ aÑÓN
3r.- Ramon SOLER SaLVaDÓ
4t.- Jesús MaLaGÓN GRaNaDOS
 
Els tinents d’alcalde, d’acord amb l’article 47 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,  substituiran aquesta alcaldia en la 
totalitat de les funcions i per ordre del seu nomenament en els casos d’absència, malaltia o impediment que la impossi-
biliti per a l’exercici de les seves competències, així com portar a terme les funcions d’alcalde en el supòsit de vacant de 
l’alcaldia fins a la presa de possessió del nou alcalde.

Segon.-  Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats, als portaveus dels Grups polítics municipals i als caps 
dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en concordança 
amb l’article  46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es convoqui, per donar compliment al que 
preveu l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre

Manat i signat per l’alcalde a Llagostera el dia 22 de juny de 2011

L’alcalde: Fermí Santamaria Molero Vistiplau Secretari: Norbert Bes Ginesta”

En data 22 de juny de 2011 s’ha dictat el següent decret d’alcaldia núm. 2011/809: 
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“un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, de data 28 de març, i constituït el 
nou ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la designa-
ció dels membres de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, reconeix a aquesta entitat.

atès que, en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l’esmentada Llei, en la seva nova redacció donada 
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 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, en aquest municipi és obligatòria l’existència 
de la Junta de Govern, per tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.

RESOLC

Primer.- aprovar la configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori,  que que-
darà integrada pels membres següents:

President: alcalde Sr. Fermí Santamaria Molero
Vocals:

Sr. Josep aliu Mundet
Sra. Montserrat Vilà añón
Sr. Ramon Soler Salvadó
Sr. Jesús Malagón Granados

Podran assistir a les sessions com a convidats, amb veu i sense vot, els següents regidors:
Sr. Xavier Vilella Bayé
Sra. anna Hereu Masó
Sr. Sergi Miquel Valentí
Sra. Pilar aliu Bou
Sra. Mireia Collell Rosselló
Sr. Carles Serrat Tur

Segon.- La Junta de Govern Local, a l’empara del que disposa l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, tindrà 
sessions ordinàries amb periodicitat setmanal i tindran lloc els dijous a la 1 del migdia. En cas de coincidir en dia festiu o 
vigília,  l’alcalde fixarà la data de la sessió.

L’alcalde podrà  suspendre les sessions de la Junta de Govern Local durant el mes d’agost, períodes de  Setmana Santa i 
Nadal, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.

Tercer.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i assessorament a aquesta alcaldia 
en l’exercici de les seves atribucions, tindrà, per delegació d’aquesta, les competències següents:

EN MaTÈRIa D’uRBaNISME

1.- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat següents:
- Els Plans Parcials urbanístics
- Els Plans Especials urbanístics
- Els Plans Especials  de Millora urbana

2.- aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

3.- En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística que desenvolupi o executi el 
planejament general, la competència del qual no es trobi atribuïda al Ple de la Corporació.

4.- L’aprovació prèvia a què es refereix l’article 48-1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme.

5.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis en els supòsits previstos a l’article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual.
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EN MaTÈRIa DE CONTRaCTaCIÓ I PaTRIMONI

1.- aprovar els expedients relatius a les contractacions i les concessions contractuals (obres, serveis, subministraments, 
gestió de serveis públics, administratius especials, privats) de la competència d’aquesta alcaldia d’import superior a 
2.500 € (IVa exclòs) que no hagin estat objecte de delegació a favor dels regidors d’aquest ajuntament, incloent aquesta 
competència l’aprovació de tot l’expedient de contractació, des de l’inici fins a la finalització o resolució definitiva, inclo-
sa la modificació, la interpretació i la revisió de preus, i també els actes d’autorització i disposició de despeses.
 
2.- aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el valor excedeixi de 60.101,21 € però no superin 
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €.

3.- alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, quan el valor no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost, ni els 3.000.000 euros. 

4.- adquirir béns i drets quan el valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost i a 3.000.000 euros.

5.- acceptar expressament els béns adquirits a títol lucratiu quan l’adquisició sigui incondicional.

EN MaTÈRIa DE PERSONaL

1.- aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.

2.- aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i per als concursos de provisió de llocs de 
treball, les seves convocatòries corresponents, sense perjudici del que disposa l’article 99.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local en la redacció actual.

3.- Nomenar funcionaris o contractar personal indefinit, en virtut d’oposició, concurs-oposició, o concurs, a proposta del 
tribunal qualificador, i resoldre i adjudicar els guanyadors de concursos i les beques de durada igual o superior a un any.

4.- Nomenar personal interí i contractar personal laboral en casos de màxima urgència.

5.- Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de l’entitat local, o d’una 
altra administració pública.

6.- aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat.

7.- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació per la comissió d’infraccions lleus, greus o molt greus, tret la 
separació del servei i l’acomiadament.

EN MaTÈRIa D’HISENDa

1.- aprovar l’autorització i la disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en els termes fixats per a cada 
exercici en les bases d’execució del pressupost.

2.- aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les bases d’execució del pressupost, 
i també l’aprovació prèvia de les bases particulars reguladores de les convocatòries corresponents quan requereixin 
concurrència pública.

3.- aprovar les liquidacions dels padrons de tributs.

4.- acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’alcaldia, la sol·licitud de subvencions d’organismes, instituci-
ons i entitats, públiques o privades, i acceptar les que no siguin competència del Ple.

Quart.- Les atribucions delegades seran exercides per la Junta de Govern Local en els termes i dins dels límits d’aquesta 
delegació, i no són susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta 
circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent:
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Manat i signat per l’alcalde a Llagostera el dia 22 de juny de 2011

L’alcalde: Fermí Santamaria Molero Vistiplau secretari : Norbert Bes Ginesta”

En data 22 de juny de 2011 s’ha dictat el següent decret d’alcaldia núm. 2011/811: 

“atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectu-
ades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret 2011/0809 de data 22 de juny de 2011”.

Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats per aquesta alcaldia com a titular de la competència originà-
ria, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, i seran immediatament executius i presump-
tament legítims.

Cinquè.- aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article  44.2 del Reglament d’Organització, Funci-
onament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte 
des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, i 
tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta alcaldia.

Sisè.-  Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats, als portaveus dels grups polítics municipals i als caps 
dels diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes.

Setè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en concordança 
amb l’article  44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Vuitè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al 
que preveu l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

“un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, de 28 de març, i constituït el nou 
ajuntament el passat dia 11 de juny de 2011, i amb l’objecte de dotar l’actuació municipal d’una major celeritat i eficàcia, 
aquesta alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4  de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva nova redacció actual,  en concordança amb l’article 53.3 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 altra legislació concordant, procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de competències de caràcter general, 
en favor de diferents regidors.

atès que,  en conformitat amb la legislació a què s’ha fet referència anteriorment, aquesta alcaldia pot delegar l’exercici 
de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits pre-
vistos per l’article 21.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció actual, per l’article 53.3 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 per l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, en la seva nova redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en la qual es regulen les 
competències de l’alcaldia que no poden ser objecte de delegació.

atès que, a més a més, aquesta alcaldia també pot conferir delegacions especials per a encàrrecs específics a favor de 
qualsevol regidor o regidora, encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local.

Per tot això, aquesta alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

RESOLC

Primer.- Distribuir el govern municipal en les següents àrees:

1.- Territori, Habitatge, Medi ambient i Serveis urbans
° Planejament, gestió, execució i disciplina urbanística
° Promoció del sòl industrial
° Patrimoni municipal del sòl i promoció d’habitatge social
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° Promoció de sòl industrial
° Medi rural
° Promoció d’activitats rurals
° Recollida i gestió de residus
° Llicències d’activitats
° Manteniment edificis serveis generals
° Cementiri i serveis funeraris
° Obres i serveis
° Mercat setmanal
° aDF
° Medi forestal

2.- administració Pública i Interior
° Seguretat ciutadana
° Règim intern
° Protecció civil

3.- Cultura, Festes, Joventut i Noves Tecnologies
° Equipaments culturals
° Patrimoni cultural 
° Memòria històrica
° Foment i relació amb entitats i associacions
° Festes i fires
° Protocol
° Organització de cursos i activitats
° Joventut
° Noves tecnologies

4.-acció Social i Salut
° acció social
° Solidaritat i cooperació
° Immigració
° Tercera edat
° Residència Josep Baulida
° Igualtat de la dona
° Salut
° Control de plagues
° Control d’animals de companyia

5.- Economia i Participació
° Hisenda
° Promoció local
° Foment de l’ocupació i borsa de treball
° Pla de barris
° Informació i comunicació
° Participació ciutadana

6.- Esports i Educació
° Esports
° Educació

Segon.- Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local una delegació de coordinació i supervisió de les se-
güents àrees, que inclou la gestió d’assumptes i propostes d’acord respecte dels camps d’actuació que no siguin objecte 
de delegació específica:

Josep aliu Mundet: Cultura, Festes i Joventut
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Montse Vilà añón: acció Social, Igualtat de la Dona i Salut

Ramon Soler Salvadó: Economia i Participació

Jesús Malagón Granados: Esports i Educació

L’alcaldia es reserva la coordinació i la supervisió de les següents àrees, que inclou la gestió d’assumptes i propostes 
d’acord respecte dels camps d’actuació que no siguin objecte de delegació específica:

Territori, Habitatge, Medi ambient i Serveis urbans

administració Pública i Interior

Tercer.- Efectuar a favor dels regidors següents una delegació específica de gestió d’assumptes i de propostes d’acord 
respecte dels camps d’actuació que, a títol enunciatiu i no exhaustiu, es recullen a continuació: 

Xavier Vilella Bayé, regidor de Medi ambient i Medi Rural
° Medi rural
° Promoció d’activitats rurals
° Recollida i gestió de residus
° Llicències d’activitats

Carles Serrat Tur, regidor de Serveis urbans i Medi Forestal
° Manteniment edificis serveis generals
° Cementiri i serveis funeraris
° Obres i serveis
° Mercat setmanal
° aDF
° Medi forestal

Mireia Collell Rosselló, regidora de Promoció Cultural
° Protocol
° Organització de cursos i activitats

Sergi Miquel Valentí, regidor de Joventut i Noves Tecnologies
° Joventut
° Noves Tecnologies

Pilar aliu Bou, regidora d’Igualtat de la Dona i Salut
° Igualtat de la Dona
° Salut
° Control de plagues
° Control d’animals de companyia

anna Hereu Masó, regidora d’Educació
° Educació
° Escola de Música del Gironès

Quart.- De conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia 
següent a la data de notificació d’aquesta resolució als regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de 
la potestat d’advocació d’aquesta alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, aquesta alcaldia assumirà, directa-
ment i automàticament, les competències delegades, 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 resolució expressa en aquest 
sentit.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats. S’entendrà acceptada la competència delegada de forma tàci-
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Manat i signat per l’alcalde a Llagostera el dia 22 de juny de 2011
L’alcalde: Fermí Santamaria Molero Vistiplau secretari : Norbert Bes Ginesta”

En data 22 de juny de 2011 s’ha dictat el següent decret d’alcaldia núm. 2011/812: 

Manat i signat per l’alcalde a Llagostera el dia 22 de juny de 2011
L’alcalde: Fermí Santamaria Molero Vistiplau secretari: Norbert Bes Ginesta”

acord aprovat pel Ple Municipal, en sessió del dia 29 de juny de 2011:

“L’exercici de les funcions d’alcalde de Llagostera exigeix una dedicació plena i exclusiva, a fi de garantir un millor servei als 
ciutadans i disponibilitat màxima en realitzar les gestions necessàries en benefici de l’interès del municipi.

atès que l’article 75-1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que els membres de les 
corporacions locals rebran retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan els exerceixin amb dedicació parcial o exclusiva, 

ta, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 

Sisè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en concordan-
ça amb l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Setè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es convoqui, en concordança amb 
l’article 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

“Vist l’article 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funci-
onament i règim jurídic de les entitats locals i d’acord amb el que disposen els estatuts i els reglaments respectius dels 
òrgans següents,

RESOLC

Primer.- Delegar la Presidència del Patronat Municipal d’Esports en el regidor Sr. Jesús Malagón Granados.

Segon.- Delegar la Presidència del Patronat Municipal Residència Josep Baulida en la regidora Sra. Montserrat Vilà 
añón.

Tercer.- Delegar la Presidència del Consell Escolar Municipal en la regidora Sra. anna Hereu Masó.

Quart.- Delegar la Presidència del Consell de Participació de les Llars d’Infants en la regidora Sra. anna Hereu Masó.

Cinquè.- Delegar la Presidència del Consell Municipal del Patrimoni Cultural en el regidor Sr. Josep aliu Mundet.

Sisè.- Delegar la Presidència del Consell Municipal de Comunicació Local en el regidor Sr. Ramon Soler Salvadó.

Setè.- Delegar la Presidència del Consell Municipal de Salut en la regidora Sra. Pilar aliu Bou.

Vuitè.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats, als portaveus dels Grups municipals i als caps dels dife-
rents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes.

Novè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en concordança 
amb l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Desè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es convoqui, en concordança amb l’arti-
cle 44.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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cas en què seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, i les corporacions assumiran el pagament de les 
quotes empresarials que corresponguin.

atès que l’article 75-2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que els membres de les 
Corporacions locals podran rebre indemnitzacions en la quantia i les condicions que acordi el Ple de la Corporació.

atès que l’article 166-1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de rè-
gim local de Catalunya, disposa que els membres de les corporacions locals han de percebre retribucions per l’exercici de llurs 
càrrecs quan ho facin en règim de dedicació exclusiva o parcial, i han de ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat 
Social; les corporacions n’han d’assumir el pagament de les quotes empresarials. 

atès que l’article 166-2 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, disposa que els membres de les corporacions locals poden rebre indemnitzacions en la quantia i les 
condicions que acordi el Ple de la Corporació.

atès que l’article 13 del ROF  preveu que el Ple corporatiu, a proposta del president, determinarà, dins de la consignació glo-
bal prevista en el pressupost, la relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir en règim de dedicació exclusiva i, per 
tant, amb dret a retribució, així com les quanties que corresponguin a cadascun d’ells, en atenció al grau de responsabilitat.

atès que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, requereix assignar-los una dotació econòmica de caràcter mensual, que 
contindrà un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable, en funció del seu nombre de membres, que no 
podrà destinar-se per aquests al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de l’ajuntament, ni a 
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

El Ple Municipal acorda:

Primer.- aplicar el règim de dedicació exclusiva a l’actual alcalde-president de l’ajuntament, Sr. Fermí Santamaria Molero, i 
assignar-li unes retribucions de 3.207,00 euros bruts, a percebre en catorze mensualitats, distribuïdes en dotze mensualitats 
ordinàries i dues d’extraordinàries en els mesos de juny i desembre.

Segon.- aprovar les següents indemnitzacions brutes màximes, amb caràcter mensual, per assistències :

Càrrec Indemnització
Tinents d’alcalde 750,00
Regidors equip de govern 600,00
Regidors sense delegacions d’alcaldia 225,00

Tercer.- Condicionar el cobrament de les indemnitzacions especificades al punt segon a l’assistència mínima anual del 80 per 
cent de les sessions de Plens i de Comissions Informatives convocades. En cas de no complir aquest mínim es penalitzarà amb 
la retribució d’un mes per cada absència.

Quart.- aprovar la següent dotació econòmica per als grups polítics :

Dotació fixa per grup: 55,00 euros/mes
Dotació variable per regidor: 31,00 euros/mes

Cinquè.- aplicar les esmentades retribucions amb efectes del dia 1 de juliol de 2011.

Sisè.- Disposar la publicació de l’acord en el BOP.”

Llagostera, 30 de juny de 2011

Fermí Santamaria Molero
alcalde


