ACTA DE LA SESSIÓ ORINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 01/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA
DIA: 27 de gener de 2020
HORA: 21.30 hores
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà
ASSISTENS A LA SESSIÓ:
Marcel Pujol Coll
David Prades Gené
Núria Boncompte Torres
Helena Laplana Gené
Jordi Ginestà Miró
Mercè M. Perera Folguera
Jordi Vicioso Canela

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet
A Castellserà, a 27 de gener de 2020, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la
presidència del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient
dels membres per a la vàlida realització de la sessió.
Es passa a resoldre els següents:
1. Aprovació, si escau, l’esborrany de l’acta anterior.
Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió extraordinària
12/2019 de data 16 de desembre de 2019 és aprovada per la unanimitat de tots els membres
presents.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
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Agencia Catalana de l'Aigua

Cànon aigua 1r semestre 2019

Consell Comarcal de l'Urgell

Direcció d'obra de la pavimentació i dotació de
serveis a l'av de l'esport 1a fase

605,00

Consell Comarcal de l'Urgell

Direcció d'obra de la pavimentació i dotació de
serveis a l'av de l'esport 2a fase

605,00

Urgell Net, SA

Recollida escombraries desembre 2019

Punt de Servei Xopluc, SL

Carburant vehicles

216,58

Holder Solutions, SL

Subscripció trimestral La Manyana

180,00

Miquel Rafel Campas

Control colònia coloms 4r trimestre 19

544,50

Neus Planell César

Honoraris corresponents al Taller de Memòria

357,12

Sistemas Digitales SL

Manteniment fotocopiadora

186,06

Vunkers It Experts, SLU

Telefonia mòbil i servei internet

218,36

Carme Vidal Folguera

Festes nadal i reis

104,71

Carme Vidal Folguera

Productes neteja

23,74

Carme Vidal Folguera

Productes varis

25,35

Jordi Bosch Utges - Tallers Bosch

Reparació furgoneta

224,04

Rodriguez Ros Advocats, SLP

Serveis jurídics

572,73

Hermes Comunicacions SA

Subscripció anual Punt Avui

517,60

Clidom Energy SL

Enllumenat públic dr borrell

686,36

Clidom Energy SL

Enllumenat públic c/ Urgell

1.124,02

Clidom Energy SL

Local dones

42,63

Clidom Energy SL

Ajuntament

199,52

Clidom Energy SL

Consultori mèdic

116,51

Clidom Energy SL

Pavelló

345,65

Clidom Energy SL

Planta potabilitzadora

72,26

Clidom Energy SL

Enllumenat públic c/ ponent

666,11

Clidom Energy SL

Deixalleria

76,07

Clidom Energy SL

Casal d'avis

72,54

Clidom Energy SL

La garuta

421,02

Clidom Energy SL

Escoles el terrall

312,51

Clidom Energy SL

Camp de futbol

728,71

Clidom Energy SL

Sala de vetlla

141,35

Clidom Energy SL

Piscines

338,49

BNP Paribas Lease Group, SA

Renting fotocopiadora gener

133,10

M. Alba Minguell Cardeñes

Agenda cultural novembre-desembre 19

138,86

Consell Comarcal de l'Urgell

Assessorament urbanístic octubre-novembre

462,83

Consell Comarcal de l'Urgell

Padró provisional ssocials any 2019

5.230,00

Consell Comarcal de l'Urgell

Assistència famílies

2.473,59

Consell Comarcal de l'Urgell

Liquidació definitiva padró ssocials 2019

163,61

Xavier Garulo, SL

Lloguer castells inflables parc nadal

701,80

Correus i Telègrafs

Serveis postals

53,97
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14.081,00

4.431,14

Cons Per a la Gestió dels residus urbans de
l'Urgell

Cànon residus desembre 2019

1.251,07

Ferreteria Jordi Baró Poca

Còpies claus

28,75

Forja Carvajal Corredera, SL

Reparació rellotge del campanar església

176,78

Nnology solar Lleida, SLU

Carro

3993,00

CSITAL LLEIDA

Formació 2020

220,00

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

3. Aprovació, si escau, de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedient: núm. 63/2019
Expedient: núm. 1/2020
Expedient: núm. 2/2020
Expedient: núm. 3/2020
Expedient: núm. 4/2020
Expedient: núm. 5/2020
Expedient: núm. 6/2020
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
4. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit núm. 4/2019 de suplement de crèdit,
corresponent a l’exercici 2019.
1.L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de crèdit
mitjançant:
Atès la necessitat de tramitar un expedient de suplement de crèdit amb baixes i anul·lacions de
partides, vist que hi ha despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent i la seva
consignació pressupostària existent és insuficient.
2.L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit
mitjançant baixes i anul·lacions de partides, així com encarregar a la secretaria intervenció
l’emissió dels informes corresponents.
3.La secretària ha emès informes en relació a la tramitació de l’expedient.
4. L’interventor ha emès:
INFORME DESFAVORABLE pels motius següents: El Pressupost general de l’exercici 2019,
incorporant la modificació de crèdit en tràmit, s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i objectiu del deute públic, de conformitat amb els articles 3 i 11 de la LOEPSF. No
obstant això no compleix amb la regla de la despesa i l’Ajuntament haurà de prendre les
mesures necessàries a fi que en la liquidació es compleixi amb la regla de la despesa.
Fonaments jurídics.-
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2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen
que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici següent i no
existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no ampliable, el president
incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que
l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos
tràmits i requisits que el pressupost.
2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36 del RD
500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació
pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent
líquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions
pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà
d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat amb
l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36.2 del
RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es consideraran recursos efectivament
disponibles per finançar nous o majors ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin
declarats necessaris i urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total
no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en
compte la de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost
i que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 38
estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de
crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa similar d’excepcional interès general, seran
immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es
resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificarse la resolució dins del termini esmentat.
2.6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
2.7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local disposa que els acords
de les corporacions locals s’adopten com a regla general, per majoria simple dels membres
presents.
2.8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’altres, es
realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea.
2.9. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’altres, se
sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció elevarà al Ple
un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter
independent.
2.11. L’article 21 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en curs i el
següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva presentació.
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2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració d’un pla
econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de
tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la seva
procedència.
2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que
l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos
tràmits i requisits que el pressupost.
2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que
l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria simple.
2.15. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició al
públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.
Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit
per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
Per tot l’exposat el Ple ACORDA;
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i majors ingressos per al pressupost del present
exercici, per import de 65.817,84€, d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Partida

221.01.161
225.02.1621
212.00.342
226.09.338
212.00.3421
213.001.312
225.03.1621
210.00.165
205.00.920
220.00.920
224.00.920
226.99.920
227.99.931
210.00.1531
210.00.160
210.00.161
212.00.1621
221.00.1623
221.00.323
212.00.3231
214.00.171
2260.90.334
623.00.171

Nom

Subministrament d’aigua
Servei de recollida de deixalles
Conservació i reparació Piscines
Festes Populars i cultura
Conservació i reparació Pavelló
Conservació maquinària muntacàrregues
Cànon de residus
Conservació i reparació enllumenat
Lloguer fotocopiadora
Material oficina
Primes d’assegurances
Altres despeses diverses
Serveis de comptabilitat
Conservació i reparació vies públiques
Conservació i reparació x. Clavegueram
Conservació i reparació aigua
Conservació i reparació d’edificis
Subministrament electricitat deixalleria
Subministrament electricitat escola
Conservació i reparació edificis
Conservació i reparació material transport
Activitats firals
Estris treball

Consignació
inicial

12.000,00€
48.500,00€
6.000,00€
63.000,00€
1.000,00€
200,00€
16.000,00€
5.000,00€
3.500,00€
2.100,00€
4.000,00€
4.500,00€
4.600,00€
5.000,00€
2.000,00€
2.000,00€
500,00€
800,00€
3.200,00€
2.500,00€
2.000,00€
10.000,00€
1.000,00€

Proposta
d’increment

7.359,56€
3.325,30€
9.872,20€
3.876,14€
3.876,14€
1.468,20€
6.262,22€
6.287,92 €
310€
1500€
450€
2.406,14€
90,03
3.793,51€
1.540,48€
7.000,00€
600€
100,00€
1.200€
2.500,00€
800€
1.000€
200,00€

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS: 65.817,84 euros.

Avinguda Catalunya, 4 - 25334 Castellserà - Tel. 973 61 00 05 - Fax 973 61 03 11
www.castellsera.cat - ajuntament@castellsera.cat

Consignació
definitiva

19.359,26€
51.851,30€
15.872,20€
66.876,14€
4.876,14€
1.668,20€
22.262,22€
11.287,92€
3.810,00€
3.600,00€
4.450,00€
6.906,14€
4.690,03€
8.793,51€
3.540,48€
9.000,00€
900€
900,00€
4.400,00€
5.000,00€
2.800,00€
11.000,00€
1.200,00€

1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

624.00.170
500.00.929

Nom

Camió
Fons de contingència

Consignació
inicial

47.755,00€
18.062,84€

Proposta
baixa

-47.755,00€
-18.062,84€

Consignació
definitiva

00,00€
00,00€

TOTAL BAIXES I ANUL·LACIONS: - 65.817,84 euros.

2.Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
3.Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i
assentaments.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).
5.

Aprovació, si escau, de padrons de la taxa de brossa del 2020 i subministrament

d’aigua potable corresponents al segon semestre del 2019.

Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a la taxa de
subministrament d’aigua del 2n. semestre 2019 i taxa pel servei de recollida de brossa 2020.
El Ple ACORDA l’adopció del següent:
1r.- Aprovar els padrons de subministrament d’aigua del 2n. semestre de 2019 i taxa pel servei
de recollida de brossa 2020.
2n.- Els padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estaran a disposició dels interessats a la
secretaria de l’ajuntament en hores d’oficina
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).

6.

Aprovació, si escau, de la liquidació complementària del cànon de la taxa de l’aigua,

corresponent a l’exercici 2017.
Atès la Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua, del procediment de comprovació limitada del
cànon de l’aigua al municipi de Castellserà, de data 29 d’octubre de 2019, en relació al cànon de
l’aigua pels seus abonats sense comptador, pel exercici 2017.
Vist que no es disposava aparells de mesura per determinar el consum i el cànon de l’aigua en les
factures, o que estaven acollits a la tarifa de no comptadors, durant l’any 2017, segons l’article 69
del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya, estableix que el volum d’aigua per a l’ús domèstic es reparteix en
quatre trams de consum, cadascun amb la seva tarifa corresponent.
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Així mateix, a aquest efecte, les persones o entitats titulars de les concessions, autoritzacions o
permisos, i totes les que facin un ús privatiu dels recursos, han d’instal·lar i mantenir a llur càrrec
els sistemes de mesura corresponents que garanteixin una informació precisa sobre els cabals
d’aigua consumits o utilitzats i, si s’escau, retornats; i també fer front a les taxes o preus que per
aquest concepte exigeix l’Agència Catalana de l’Aigua en cas d’incompliment. La determinació
injustificada d’aquest tribut per mínims portada a terme, no s’ajusta a la realitat i impedeix
l’aplicació per trams.
Atesos els fets i fonaments exposats, és procedent practicar la liquidació complementària, en
relació a l’any de facturació 2017, als abonats sense comptador.
Per tot l’exposat, el Ple ACORDA:
Primer.- Aprovar les liquidacions que es detallen a l’annex, corresponent a la taxa completaria de
l’aigua, per repercutir aquests imports als abonats sense comptador.
Segon.- Notificar individualment a cada obligat tributari.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).

7.

Aprovació, si escau, del projecte bàsic i d’execució per a l’ampliació de voreres i

dotació de servei de aigua potable, baixa tensió, telefonia i enllumenat públic al carrer
d’Urgell i Flors d’Urgell.

Antecedents de fet.Atesa la necessitat de realitzat l’obra per a l’ampliació de voreres i dotació de serveis d’aigua
potable, baixa tensió, telefonia i enllumenat públic als carres d’Urgell i Flors d’Urgell.
Sol·licitada la redacció del projecte per a la realització d’aquesta actuació als Serveis Tècnics del
Consell Comarcal de l’Urgell, amb un pressupost per contracta de 129.530,11 euros.
Fonaments de dret.Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar inicialment el projecte tècnic de l’obra d’ampliació de voreres i dotació de serveis
d’aigua potable, baixa tensió, telefonia i enllumenat públic als carres d’Urgell i Flors d’Urgell, amb
un pressupost de 129.530,11 euros (IVA inclòs).
Segon.- Obrir un termini d’informació pública de trenta dies mitjançant anunci publicat al tauler
municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Tercer.- Considerar definitivament aprovat el projecte si un cop transcorregut el període
d’informació pública, es constat que no s’han presentat al·legacions. En altre cas, es resoldran les
al·legacions en l’acord exprés d’aprovació definitiva.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).

8.

Aprovació, si escau, del projecte bàsic i d’execució del pavelló de Castellserà.

Antecedents de fet.Atesa la necessitat de realitzat l’obra per l’ampliació del pavelló municipal de Castellserà.
Sol·licitada la redacció del projecte per a la realització d’aquesta actuació al arquitecte Josep
Maria Brescó, amb un pressupost per contracta de 483.980,19 euros.
Fonaments de dret.Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte tècnic de l’obra d’ampliació del pavelló de Castellserà,
amb un pressupost de 399.983,63 euros i 83.996,56 euros d’I.V.A.
Segon.- Obrir un termini d’informació pública de trenta dies mitjançant anunci publicat al tauler
municipal i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Tercer.- Considerar definitivament aprovat el projecte si un cop transcorregut el període
d’informació pública, es constat que no s’han presentat al·legacions. En altre cas, es resoldran les
al·legacions en l’acord exprés d’aprovació definitiva.
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Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).

9.

Aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir

l’obra d’ampliació de voreres i dotació de serveis als carrers d’Urgell i Flors d’Urgell.

Es proposa l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’obra
d’ampliació de voreres i dotació de serveis als carres d’Urgell i Flors d’Urgell.

Per tot l’exposat, el Ple acorda:

Primer.- L’aprovació del plec de clàusules administratives particulars per l’execució de l’obra
d’ampliació de voreres i dotació de serveis als carrers d’Urgell i Flors d’Urgell.

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

10.

Aprovació, si escau, dels preus públics de la bandera de Castellserà i el llibre

Castellserà, visió històrica.

Atès que hi ha demanda per part de la població de Castellserà adquirir banderes oficials de
Castellserà, es oportú aprovar el preu públic d’aquesta bandera.

El Sr. Alcalde, explica que el cost de l’empresa que les realitza són de 18 euros, per tant es
proposa que aquest sigui el preu públic.

Així mateix, atès que hi hagut un error en determinar el preu públic del llibre Castellserà, visió
història, es proposa deixar-ho a cost 0€.

Per tot l’exposat, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar el peu públic de les banderes oficials de Castellserà per import de 18 €.

Sotmès a votació s’aprova per la totalitat del membres presents.

11. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte del següents decrets:
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106/19 Sol·licitud subvenció als espais naturals de Catalunya
107/19 Autorització pagament
108/19 Atorgament targeta d'aparcament. Sr. Juan Antonio Belmonte Ferre
109/09 Comunicació activitat d'estació de telefonia
110/19 Autorització de pagaments
111/19 Reconeixement trienni
01/2020 Sol·licitud subvenció Pla de dinamització local de la Diputació de Lleida, anualitat 2019
02/2020

Autorització de pagaments

03/2020

Resolució procediment sancionador. Expedient: 6.7.1/7

04/2020

Inici expedient modificació de crèdit 4/2019

05/2020

Aprovació modificació de crèdit 5/2019

06/2020

Adjudicació contracte menor de subministrament

07/2020

Adjudicació contracte menor serveis

Els membres assistents al Ple se’n donen per assabentats.

12. Precs i preguntes.
No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 22.10
hores, de la qual s’estén la present acta.

L’Alcalde,

Marcel Pujol Coll

En dona fe,
La Secretària,

Anna Sentís Freixinet
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