AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Àrea d’Alcaldia
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA 4/2015
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 17 de febrer de 2015

Assistents

Inici: 19:00

Presidència:

Joan Manso Bosoms

Membres:

Joaquim Serrador Rabaseda
Jaume Garcia Anglada
Gerard Soler

Convidats

Dolors Costa

Fi: 20:55
Al

despatx

d’Alcaldia

de

l’Ajuntament

de

Campdevànol es reuneixen els membres de la Junta
de Govern a l’objecte de celebrar la sessió, en
primera convocatòria, sota la Presidència de
l’alcalde i l’assistència dels regidors què es
relacionen al marge.

Absents

Sergi Corbatera
Marta Bardolet

Actua com a secretària la Sra. Núria Charques Grífol, d’acord amb l’acta de presa de possessió de data 28.1.2015
El quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La convocatòria s’ha fet en legal forma per tractar el següent:
ORDRE DEL DIA
1

Règim interior i Hisenda

1.1 Proposta d’aprovació de les actes de sessions anteriors (acta de 2.2.2015)
1.2 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
F/2015/02
O/2015/ 2 i O/2015/3
P/2015/1
1.3 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria
1.4 Proposta aprovació de Padrons fiscals ( 2a cobrança 2015)
1.5

Proposta aprovació de les bases específiques reguladores per la implantació d’energies renovables 2015 i
la seva convocatòria .

2

Urbanisme , territori, medi ambient i contractació

2.1 Proposta aprovació de les actes de preus contradictoris de les obres dels vestuaris del camp de Futbol
2.2 Aprovació certificació d’obra núm. 1 i única actuació Millora en la seguretat viària a les urbanitzacions del
Castell i Vista Alegre
2.3 Proposta aprovació estudi polígons industrials de Campdevànol
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2.4 proposta acord d’adjudicació d’una llicència d’ús privatiu dels horts urbans situats a la finca el Martinet
3

Serveis a les persones

4

Informació de presidència
1)

Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.

2)

Informació sobre adjudicació de la construcció de la nova escola. Reunió de replanteig.
Estat acord de subvenció de l’ICIO de la nova escola.

3)

Contractació pública i licitació del Bar del Pavelló. Informació.

4)

Estat de la contractació del servei de Bar de la Sala Diagonal. Inici del període de
presentació d’ofertes.

5)

Carrer Hortes. Estat. Reunió amb els veïns. Emplaçament als tercers interessats.

6)

Requeriment impagaments Cercle Campdevanolenc. Acord sobre la tramitació

7)

Donar compte del decret de concessió de premis del Carnestoltes. Carnestoltes. Previsió.
Data.

8)

Donar compte del decret d’aprovació de les bases del Certamen Literari

9)

Donar compte del decret de concessió de subvenció a l’Associació Esportiva Sant Grau

10) Informació i debat sobre la proposta de construcció de la nova nau de Comforsa. Estat del
procediment i informació.
11) Informació sobre problemes urbanístics al Barri de Vista Alegre. Perarnau i Camps.
12) Informació sobre conflicte entre Ràdio Campdevànol i Protecció Civil Campdevànol.
13) Acord sobre despesa publicitària 2015. Contracte LIVE FM i el 9 Nou.
14) Repàs i valoració de l’avanç de les obres i projectes en procés d’execució.
a.

En tràmit. Obres de millora dels vestuaris del Camp de Futbol. Estat. Previsió.

b.

Obres de construcció d’una caldera de biomassa. Estat. Previsió. Terminis

c.

Licitació obres nova il·luminació Carretera de Gombrèn

d.

Obres de millora de la vorera de l’església, de carrer Miraflors i de Vista alegre.

15) Altres assumptes d’interès
16) Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana

5

Informació de regidories

6

Varis, precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del dia:
1

Règim interior i Hisenda
1.1 Proposta d’aprovació de les actes de sessió anterior
Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió de data 2.2.2015
S’aprova per unanimitat
1.2 Proposta d’aprovació de relacions de factures i de comptabilització
Proposta d’aprovació de la relació de factures F/2015/2
Proposta d’aprovació de la relació O/2015/2
Proposta d’aprovació de la relació P/2015/1
S’aprova per unanimitat
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Intervencions: S’acorda incloure al pagament la subvenció del 2012 del cercle Campdevanolenc.
S’acorda que les relacions de factures siguin desglossades per àrees.
1.3 Proposta d’aprovació de relacions de pagament i previsió de tresoreria
Es proposa l’aprovació de la previsió de tresoreria i ordre de pagament corresponent que s’adjunta
com annex a la present acta
S’aprova per unanimitat
1.4 Proposta aprovació de Padrons fiscals ( 2a cobrança 2015)
Fets
Un cop confeccionats els padrons provisionals fiscals de l’exercici 2015, amb la incorporació de les modificacions
pertinents de les ordenances fiscals vigents, dels tributs següents:
1

Taxa pels serveis de CEMENTIRI

2

Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (ESCOMBRARIES DOMÈSTIQUES en

3

Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (ESCOMBRARIES COMERCIALS)

habitatges i solars)

Fonaments de dret
La Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació, la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’ordenança fiscal núm.1 general de gestió, inspecció i recaptació de l’ajuntament de Campdevànol, l’ordenança
fiscal núm.9 reguladora de la taxa pels serveis de cementiri i l’ordenança fiscal núm.20 reguladora de les taxes per
la prestació del servei de gestió de residus municipals.
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer . L’aprovació dels padrons esmentats.
Segon Sotmetre’ls a exposició pública als taulers d’anuncis municipals i a la plana web de l’Ajuntament pel
termini de vint dies hàbils.
Tercer Les dates de cobrament en període voluntari seran des del dia 15 d’abril al 30 de juny de 2015 a les oficines
de Recaptació del Consorci de Recaptació Ripollès - Cerdanya en horari d'oficina.
S’aprova per unanimitat

3.1

Proposta aprovació de les bases específiques reguladores per la implantació d’energies renovables 2015
i la seva convocatòria

Ates el reglament general de subvencions de l’ajuntament de Campdevànol aprovat inicialment per Acord de
Ple 25.7.2008 i elevada a definitiva amb la Publicació al DOGC 5263 de 21 de novembre de 2008 i BOPG 207 de
data 7 d’agost de 2008 sense que hagi estat derogada fins a la present .
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D’acord amb l’article 7 del mateix , que regula el procediment per a la promoció de programes de subvencions i
estableix que la convocatòria i les corresponents bases particulars de les convocatòries seran aprovades per l’òrgan
competent per raó de la quantia del programa i seran exposades al públic mitjançant publicació al BOPG ,
cartelleres municipals i WEB municipal així com una referència al DOGC, pel termini de 20 dies conjuntament
amb la convocatòria .
Atès que aquesta Alcaldia ha considerat convenient efectuar la convocatòria i concessió d’aquestes subvencions
amb caràcter condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici pressupostari en què s’executi la
despesa.
Atès l’informe de Secretaria emès en data 13.2.2015, en què s’indicava la legislació aplicable i el procediment a
seguir per convocar i concedir les subvencions
.
Atès l’informe d’Intervenció emès en data 13.2.2015 en què s’acreditava el compliment de les circumstàncies
exigides en l’article 56 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix l’article 23 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i el reglament General de subvencions municipal

Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer Aprovar les bases específiques reguladores per a la implantació d’energies renovables per a l’exercici 2015
amb l’annex que figura en la present proposta .
Segon Ordenar la publicació de les bases i la convocatòria pel termini de 20 dies d’acord amb l’article 7 del
reglament regulador de subvencions de l’ajuntament de Campdevànol i l’establert al Decret 179/1995 de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres , activitats i serveis dels ens locals
Tercer

Efectuar convocatòria per a la concessió condicionada de subvencions en matèria D’ENERGIES

RENOVABLES PER A L’EXERCICI 2015

S’aprova per unanimitat

4

Urbanisme , territori, medi ambient i contractació

.1 Proposta aprovació de les actes de preus contradictoris de les obres dels vestuaris del camp de Futbol
En data 2 de juliol de 2014, l’Ajuntament de Campdevànol i l’empresa Construccions Desmo SA van formalitzar el
contracte d’obres per la “Reforma, adequació i ampliació dels vestidors del camp de futbol municipal de
Campdevànol”.
La Diputació de Girona va atorgar una subvenció de 50.000,00 euros a l’Ajuntament de Campdevànol per a la
instal·lació d’una caldera de biomassa de 60 kW a les instal·lacions dels vestidors del camp de futbol municipal de
Campdevànol. Aquesta actuació ha requerit la modificació del contracte no executant determinades partides per
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pressupost d’execució material de 8.091’84 euros, d’acord amb la clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules
administratives particulars.
La Junta de Govern Local va a acorda adjudicar a l’empresa Construccions Desmo, SA el contracte de les obres del
projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa de 60 kW a les instal·lacions dels vestidors del camp de futbol
municipal de Campdevànol, per import de 56.100,00 euros, més 11.781,00 euros corresponents al 21% d’IVA,
tramitat mitjançant procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia.
Durant l’execució de l’obra s’estan produint una sèrie d’imprevistos, no contemplats en el projecte, com ara que el
mal estat de les terres trobat en fase d’obra i no previsibles ha derivat en la necessitat de dur a terme un encofrat
per als fonaments; que la part baixa de les façanes posteriors enderrocades s’han trobat executades com a mur de
formigó i no com a mur d’obra de fàbrica; l’absència de rajola porcellànica al mercat de color verd classe antilliscant
III implica la col·locació de paviment de resines; la possibilitat d’obtenir una subvenció de DIPSALUT per tal de
minimitzar els riscos de transmissió de legionel.la implica la modificació del sistema de l’aigua; que la realitat del
clavegueram existent trobat en fase d’obra ha propiciat la necessitat d’executar unes arquetes de registre per a un
millor manteniment; que per millorar la sostenibilitat de l’edifici es fa necessària la substitució de les finestres
exteriors i per a una major seguretat i higiene exterior de l’edifici es considera convenient la incorporació de
l’execució de les baranes exteriors, les escales d’accés a les cobertes i els pavimentats dels fossats; o que dos dels
vestuaris estan a punt de finalitzar i es podran posar en funcionament i a disposició dels usuaris de forma
independent de la resta d’obra sense cap element de perill per a aquests, però perquè això passi, atès que no s’ha
pogut disposar de la instal·lació de la caldera de biomassa pel retard en la notificació de la subvenció concedida per
la Diputació de Girona i la necessitat de tramitar prèviament l’exposició pública del projecte i la licitació de l’obra,
ha sorgit la necessitat d’adaptar la instal·lació realitzada amb la caldera de gas preexistent.
Per resoldre aquests imprevistos, la majoria dels quals contenia preus no contemplats en el projecte, el contractista i
el director de l’obra han procedit a la negociació dels preus. Com a resultat de la qual han redactat les actes de
preus contradictoris que han estat objecte d’aprovació en les Juntes de Govern Local de data 10/11/2014 i 1/12/2014
i que es completen amb les del present acord
Per tot això, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar les actes de preus contradictoris proposats pel contractista i validats pel director facultatiu de
l’obra següents:
•

Preu contradictori per adequacions prèvies per a l’habilitació d’un accés per a maquinaria gran per

•

Preu contradictori de substitució de rajola porcellànica verda classe III per paviment continu de resines

•

Preu contradictori per col·locació de trapes de pladur al fals sostre per import de 400, 00 euros

import de 5.710, 34 euros.
per import de 2.750, 32 euros

Segon . Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui delegui per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’execució d’aquests acords.
S’aprova per unanimitat

2.2 Aprovació certificació d’obra núm. 1 i única actuació Millora en la seguretat viària a les urbanitzacions del
Castell i Vista Alegre
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Vista la certificació d’obra núm. 1 i única, corresponent a les obres “Millora en la seguretat viària a les
urbanitzacions del Castell i Vista Alegre”, inclosa amb el número 1330 en el Programa general per l’anualitat 2012
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, i que importa la quantitat de trenta-cinc mil noranta euros
(35.090,00.-€).
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels presents acords:
1

Aprovar la certificació d’obra núm. 1 i única de les obres “Millora en la seguretat viària a les
urbanitzacions del Castell i Vista Alegre”, i que importa la quantitat de trenta-cinc mil noranta euros
(35.090,00.-€), que serà abonada al contractista adjudicatari Construccions Rubau, S.A.

2

Trametre el present acord, juntament amb dos exemplars de la certificació d’obra aprovada, als Serveis
Territorials a Girona del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya de conformitat amb la base 11.1 d’execució del Pla.

3

Comunicat el present acord a Intervenció i al contractista adjudicatari als efectes oportuns.

S’aprova per unanimitat

2.3 Proposta aprovació estudi polígons industrials de Campdevànol
L’arquitecte municipal, senyor Miquel Flores i Salgado, ha redactat el document “Estudi dels polígons industrials
de Campdevànol”, amb l’objectiu de disposar d’una eina d’informació que pugui ser d’utilitat a les diferents
empreses i persones emprenedores que pretenguin establir-se al municipi de Campdevànol.
El document recull un anàlisi de totes les zones amb activitat industrial i econòmica existents al municipi de
Campdevànol, corresponents a polígons industrials, colònies i altres tipus de zones, amb informació gràfica i
detallada sobre situació, planejament, tipus d’edificacions, activitats instal·lades, superfícies de sòl disponibles i
superfícies construïdes, etc.
La Junta de govern local, acorda:
Aprovar el document “Estudi dels polígons industrials de Campdevànol”, redactat per l’arquitecte municipal,
senyor Miquel Flores i Salgado.

S’aprova per unanimitat
Intervencions: El regidor G Soler demana sigui inclosa a la web municipal a l’aplicatiu canal empresa , per tal que
conjuntament amb el planejament, les ordenances i el present pla els empresaris puguin analitzar la viabilitat de
noves implantacions comercials.
2.4 proposta acord d’adjudicació d’una llicència d’ús privatiu dels horts urbans situats a la finca el Martinet
Fets
1.

Per resolució de l’Alcaldia de 25/11/2013 es va aprovar la convocatòria de concurs per a la concessió de 24
llicències d’us privatiu dels horts urbans titularitat de l’Ajuntament de Campdevànol, situats a la finca El
Martinet, pel seu conreu ecològic agrícola amb destinació a l’autoconsum.

2.

Ha formalitzat sol·licitud de llicència el senyor Raül Campos Compaño, segons petició NRE 231 de 16/02/2015.
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Fonaments de dret




Reglament de règim d’ús i adjudicació dels horts urbans del municipi de Campdevànol
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les administracions públiques
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Acord
Vista la resolució de l’Alcaldia de 16 de desembre de 2013, de delegació de competències a favor de la Junta de
Govern Local, s’acorda:
Primer. Adjudicar la llicència d’ús de l’hort urbà núm. 19, salvant el dret de propietat i sens perjudici d’altres, a
favor del senyor Raül Campos Compaño.
Segon. Informar a l’interessat que la llicència atorgada té caràcter personalíssim i no es pot cedir, alienar, gravar o
disposar, a títol onerós o gratuït, els drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni trametre-la a tercers, així com
hauran de donar compliment a la resta de requeriments previstos.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat als efectes oportuns
S’aprova per unanimitat
4

Serveis a les persones

No hi ha assumptes a tractar
5

Informació de presidència
1

Donar compte de la relació de decrets d’alcaldia.
28/11/2014

Adjudicació contracte obres recollida aigües Ctra. Vistalegre a Joprada

24/12/2014

Convocatòria extraordinària del Ple.

15/01/2015

Rectificació liquidació plusvàlua a Josep Pascal.

26/01/2015

Compensació deutes a Míriam Mendes.

27/01/2015

Gratificacions nòmina gener.

28/01/2015

Liquidacions plusvàlues.

28/01/2015

Cessament funcions secretaria intervenció Montserrat Borrull.

29/01/2015

Sancions trànsit.

29/01/2015

Concessió nínxol a M del Tura Pujol.

30/01/2015

Convocatòria Junta de Govern Local.

02/02/2015

Convocatòria extraordinària del Ple.
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03/02/2015

Modificació condicions de treball arquitecte municipal.

03/02/2015

Concessió llicència obres a Irene Piella per adequació habitatge.

03/02/2015

Concessió nínxol a Josefa Expósito.

04/02/2015

Contractació obres millora enllumenat ctra. de Gombrèn.

04/02/2015

Transmissió parada mercat setmanal a Elyamani Lamkedem.

04/02/2015

Transmissió parada mercat setmanal a Esperanza Fernández.

04/02/2015

Indemnitzacions assistència Tribunal plaça secretaria intervenció.

04/02/2015

Concessió llicència obres per arranjament degoter a Neida SL.

04/02/2015

Concessió llicència obres a arranjament xarxa elèctrica a Lersa Electricitat
SL.

04/02/2015

Concessió llicència obres per instal·lació calefacció al Mas Pujol.

04/02/2015

Concessió llicència obres a Mateu Basagaña per reforç estructural habitatge
carrer Raval, 15.

05/02/2015

Desestimar al·legació sanció trànsit a Joaquina Ruano.

06/02/2015

Modificació pressupost 172015.

06/02/2015

Contractació explotació bar sala Diagonal.

06/02/2015

Desestimar baixa rebuts escombraries a nom d’Enriqueta Vilalta.

06/02/2015

Desestimar petició canvi tarifa llicència trasllat activitat a nom de Blanca
Sánchez.

09/02/2015

Pagament premis carnestoltes.

09/02/2015

Adjudicació contracte desratització casc urbà.

09/02/2015

Adjudicació contracte desratització edificis municipals.

09/02/2015

Adjudicació contracte disseny gràfic a Dissenyahores.

09/02/2015

Revocació autorització instal·lació parada mercat a M Josefa Borjas.

10/02/2015

Rescat concessió de nínxol a Joaquin Barranqueras.

10/02/2015

Baixes IVTM a nom de Pere Expósito.

10/02/2015

Exempció IVTM a nom de Josep M Villaró.
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11/02/2015

Concessió subvenció organització cursa Hivernal de Campdevànol.

11/02/2015

Exempció IVTM a nom de M del Encinar Guardado.

Informació sobre adjudicació de la construcció de la nova escola. Reunió de replanteig. Estat acord
de subvenció de l’ICIO de la nova escola.
L’alcalde informe sobre la visita de l’empresa , es preveu el replanteig per la propera setmana i
l’inici de l’obra la setmana del 16 de març. Entre el 1 i el 15 de març enviaran un plànol l’empresa
adjudicatària per tal que la fem arribar als veïns i informar-los dels canvis d trànsit i accés a la zona.
Es decideix que els contenidors de la banda del carrer Prat quedaran inhabilitats durant els obres i
que la deixalleria es traslladarà provisionalment a l’aparcament del darrera de Comforsa. Informa
que l’empresa adjudicatària aixecarà acta notarial amb els veïns de l’estat de les seves finques

3

Contractació pública i licitació del Bar del Pavelló. Informació.
S’ ha prorrogat el contracte

4

Estat de la contractació del servei de Bar de la Sala Diagonal. Inici del període de presentació
d’ofertes.
Es troba en licitació , no s’han presentat ofertes però el termini no ha acabat.

5

Carrer Hortes. Estat. Reunió amb els veïns. Emplaçament als tercers interessats.
Es va procedir a informar als veïns sobre l’estat en que e troba el procediment i se’ls informa sobre
l’emplaçament que el Tribunal els ha adreçat.

6

Requeriment impagaments Cercle Campdevanolenc. Acord sobre la tramitació.
S’acorda el pagament de la subvenció endarrerida dels 2012 per import de 1889,25 €. S’acorda fer
reunió i adreçar-los posteriorment escrit requerint-los la legalització de les instal·lacions i activitats.

7

Donar compte del decret de concessió de premis del Carnestoltes. Carnestoltes. Previsió. Data.

8

Donar compte del decret d’aprovació de les bases del Certamen Literari

9

Donar compte del decret de concessió de subvenció a l’Associació Esportiva Sant Grau

10

Informació i debat sobre la proposta de construcció de la nova nau de Comforsa. Estat del
procediment i informació.
Informa que l’ajuntament encara no disposa de cap entrada de petició de llicència, no obstant cal
tenir present que els llicències no son discrecionals i caldrà atorgar-la. Caldrà ser però

molt curós

en la tramitació, per garantir-ne el respecte a les normatives d’aplicació.
11
12

Informació sobre problemes urbanístics al Barri de Vista Alegre. Perarnau i Camps.
Informació sobre conflicte entre Ràdio Campdevànol i Protecció Civil Campdevànol.
L’alcalde explica l’incident sobrevingut

en el repetidor que va ser desconnectat del servei a al

policia local. És un fet greu que va comportar la reunió i enfrontament entre protecció civil i la
radio que caldrà veure com es desenvolupa.
13

Acord sobre despesa publicitària 2015. Contracte LIVE FM i el 9 Nou.
L’alcalde explica que s’ha signat un contracte per import de 8.000 euros anual, i per tant nomes
queden 2.000 euros per negociar un altre contracte.

14

Repàs i valoració de l’avanç de les obres i projectes en procés d’execució.

14.1 En tràmit. Obres de millora dels vestuaris del Camp de Futbol. Estat. Previsió.
Les obres estan gairebé finalitzades , l’espai ja està net, queda l’acta de recepció subjecte a la
retirada de la caldera actual per substituir-la per la de biomassa , que es preveu la setmana vinent.
14.2 Obres de construcció d’una caldera de biomassa. Estat. Previsió. Terminis
Està previst s’acabi la setmana vinent. El CEIN ja està fent proves.
14.3 Licitació obres nova il·luminació Carretera de Gombrèn

AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Àrea d’Alcaldia
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

Avui s’han obert les ofertes, estem pendents de la valoració tècnica .
14.4 Obres de millora de la vorera de l’església, de carrer Miraflors i de Vista alegre.
15

Altres assumptes d’interès

16

Agenda d’alcaldia. Gestió institucional. Reunions de la setmana

17

Informació de regidories

El regidor J Garcia informa que en referència a la gestió de la neteja dels vestuaris del pavelló , caldrà demanar
pressupost a tres empreses per a la neteja diària 1h a les instal·lacions
18

Varis, precs i preguntes

Es tracten diferents assumptes de la gestió ordinària municipal que no requereixen acord o informe de la Junta de
Govern Local.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data dalt consignats.

La secretària-acctal.

Vist i plau
El president,

Núria Charques Grífol

Joan Manso i Bosoms

