ACTA 9/2010
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 22 D’ABRIL DE 2010
Assistents
Presidència:
Membres:
Convidada:

Núria López i Rodríguez
Joan Rivera i López
Ferran Martínez i Ramos
Ramon Perearnau i Morera
Roser Caballero i Martínez

Excusa:

Eva Martínez i Cazorla

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Campdevànol, essent les 18:00
hores, es reuneixen els membres de
la Junta de Govern a l’objecte de
celebrar la sessió, en primera
convocatòria, sota la presidència de
l’alcaldessa Il·lma. Sra. Núria López
Rodríguez, i l’assistència dels/de les
regidors/ores què es relacionen al
marge.

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució GAP/1081/2009,
de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, la Presidència obre la sessió per a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió i es tracten sucessivament els punts
de l’ordre del dia:
1.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.
Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
TRIBUTS
2.1. Acord de bonificació d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./24/10
2.2. Acord d’exempcions i bonificacions
2.3. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./26/10
2.4. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./27/10
2.5. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./29/10
2.6. Resolucions sobre escombraries comercials
Expedient: h.2.3.4.4./32/10
SUBVENCIONS
2.7. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per actuacions en matèria forestal.
2.8. Sol·licitud d’ajuts per a la campanya “Del Pla a l’Acció” de la Diputació de Girona
2.9. Acceptació de subvenció i aprovació del conveni de col·laboració econòmica entre la
Diputació de Girona i l’Ajuntament de Campdevànol per al finançament del projecte
anomenat “projecte urbanització àmbit cal Ribalaigua, solar per a equipament
docent” (cn/2359).
CONTRACTACIÓ
2.10. Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència tècnica per a la
redacció del “Projecte obres complementàries piscina municipal Campdevànol”.
Exp.: 6.5/5/2010
URBANISME
2.11. Incoació expedient multes coercitives per incompliment ordre d’execució
arranjament estructura balcons edifici carrer Freser núm. 10 - Exp.: 6.7/9/09
3.
Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1.
Donar compte de les sol·licituds de subvencions
3.2.

Acceptació ajudes i normativa pla únic obres i serveis de Catalunya 2009,
rehabilitació de l’edifici polivalent de l’escorxador
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3.3.

Proposta al·legacions pla únic obres i serveis de Catalunya 2011

3.4.
3.5.

Contractació treballador substitut per malaltia del titular
Informació vària de l’equip de govern

L’alcaldessa declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre
del dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió celebrada en data 8 d’abril
de 2010.
2. Informe de Resolucions de l’Alcaldia:
Sotmeses a la consideració de la Junta de Govern Local les resolucions de l’Alcaldia
que a continuació es transcriuen, per unanimitat, s’informen favorablement:
TRIBUTS
2.1. Acord de bonificació d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./24/10
Vista la petició presentada per Construccions Icart SA (Registre d’entrada núm.475
de 26 de març de 2010) per l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica per un
vehicle de més de 25 anys d’antiguitat, matrícula: B-1139-LT;
De conformitat al que estableixen l’Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de
l’esmentat Impost en el seu article 6è “Beneficis fiscals de concessió potestativa i
quantia variable” apartat 2n, i considerant que està al corrent de l’ITV (inspecció
tècnica de vehicles) pel que queda acreditat que l’estat de conservació és adequat i
que no representa perill per a la circulació
I vist el parer favorable de ja Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Atorgar la bonificació del 50% en l’Impost de Vehicles de Tracció mecànica del
vehicle matrícula B-1139-LT, a nom de Construccions Icart SA.
2. Notificar el present acord a l’interessat i a tresoreria.
2.2. Acord d’exempcions i bonificacions
Expedient: H.2.3.4.4/25/10

Vista la proposta de bonificació sobre els rebuts per IBI, servei d’abastament
d’aigua i de la taxa per recollida domiciliària de residus sòlids urbans de l’exercici de
2009 presentada per la treballadora social d’aquest municipi (registre d’entrada
469, de 26 de març de 2010);
De conformitat a:
• L’article 68è de subvencions extraordinàries per a l’exercici 2009 d’IBI
(apartat A) de l’ordenança núm. 1 fiscal general.
• L’article 7è, exempcions i bonificacions (apartat 2) de l’ordenança fiscal
núm.8, reguladora de la taxa per la prestació del servei d’abastament
d’aigua, en que l’Ajuntament podrà subvencionar de manera extraordinària,
el 90% de la taxa d’aigua.
• L’article 6è d’exempcions i bonificacions (apartat 3) de l’ordenança fiscal
núm.20 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans en que s’especifica que les
famílies quina mitjana d’ingressos sigui inferior a l’IPREM tindran dret a una
bonificació del 90%,
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Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local,
RESOLC:
1. APROVAR la bonificació del 90% de l’IBI i la bonificació del 90% de les taxes
d’escombraries i del servei aigua de la Sra. Margarita Pelaez Capdevila pels motius
que consten a la part expositiva.
2. COMUNICAR aquest acord a la interessada i a Tresoreria a l’efecte corresponent.
2.3. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./26/10

Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Anna Ortega Guerrero (núm. entrada: 224 de data d’entrada:1002-2010), en la que manifesta que ha canviat de vehicle i demana que se li apliqui
l’exempció al nou vehicle matrícula 6731-GRC.
Atès que s’ha comprovat que en data 03-02-2009 per resolució de l’Alcaldia es va
aprovar l’exempció del vehicle 2874AX atès que va presentar el certificat de
resolució de disminució reconeguda per la Generalitat de Catalunya.
Un cop comprovada la baixa del vehicle 2874AX, i vist el parer favorable de la Junta
de Govern Local;
Resolc:
1. ACORDAR l’exempció del vehicle a nom d’Anna Ortega Guerrero, següent:
Matricula
Marca i model
6731-GRC
FIAT PANDA 1.3
2. NOTIFICAR aquesta resolució a la interessada, a Tresoreria i a Intervenció.
2.4. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./27/10

Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica,
presentada per Raimon Mir Muntadas; en que manifesta que té varis vehicles
agrícoles.
De conformitat al que estableixen l’Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica en el seu article 5è “Beneficis fiscals de
concessió obligatòria i quantia fixa”, apartat 1, lletra i) en que s’estipula l’exempció
dels “tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària prevista de cartilla d’inspecció
agrària;
Vistos els certificats i la documentació aportada en que es comprova que els
vehicles estan inscrits al Registre Oficial de Maquinària Agrícola;
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. ACORDAR l’exempció dels vehicles a nom Raimon Mir Muntadas següents:
Matricula
Marca i model
E 6626BDG
Juscafresa
E 2817BCW
Remolc SM
E 9786BDN
Remolc MMA
E 2526BFN
John Deere
B33784 VE
Tractor
2. Notificar aquest acord a l’interessat i a Tresoreria
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2.5. Acord d’exempció d’Impost vehicles
Expedient: h.2.3.4.4./29/10

Vista la petició d’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
presentada per Antoni García Retamero (núm. entrada: 624 de data d’entrada:1904-2010), en la que manifesta que ha canviat de vehicle i demana que se li apliqui
l’exempció al nou vehicle matrícula B 1407WL.
Atès que s’ha comprovat que en data 26-03-2009 per resolució de l’alcaldia es va
aprovar l’exempció del vehicle B 1481MV atès que va presentar el certificat de
resolució de disminució reconeguda per la Generalitat de Catalunya.
Un cop comprovada la baixa del vehicle B 1481MV, i vist el parer favorable de la
Junta de Govern Local;
Resolc:
1. APROVAR l’exempció del vehicle a nom d’Antoni García Retamero, següent:
Matricula
Marca i model
B 1407WL
Volkswagen passat
2. NOTIFICAR aquesta resolució a l’interessat, a Tresoreria i a Intervenció.
2.6. Resolucions sobre escombraries comercials
Expedient: h.2.3.4.4./32/10
Atès que s’ha comprovat que hi ha un error de càlcul en la liquidació del primer
semestre d’escombraries comercials a nom de Naus Costa SA pel servei de l’hotel
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC,
1. ANUL·LAR la liquidació del servei d’escombraries comercials a nom de Naus
Costa SA per un servei d’escombraries comercials de l’hotel, C/ de la Fulla, 4
2. APROVAR nova liquidació del servei d’escombraries comercials a nom de Naus
Costa SA per un servei d’escombraries comercials de l’hotel, C/ de la Fulla, 4
3. NOTIFICAR aquest acord al Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès, a
l’interessat i a Tresoreria a l’efecte corresponent.
SUBVENCIONS
2.7. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per actuacions en
matèria forestal, 2010.
En atenció a la convocatòria de subvencions

de la Diputació de Girona per a

actuacions en matèria forestal, any 2010;
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local;
Vist l’informe favorable de la Junta de Govern Local de 22-04-2010;
RESOLC:
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1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada
2. SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per import de 9.401,12€
per al finançament dels projectes; Línia 1. Suport als ajuntaments per a la
prevenció i extinció d'incendis forestals i tractaments silvícoles de millora:
Desbrossament de marges i recerca de fites als Emprius d'Alvedra (CUP55),
Massaneres (CUP67), Baga de Grats i altres (CUP90). Línia 2. Suport als
ajuntaments per a la gestió forestal sostenible: Reserva preus extrafusters.
3. Aprovar el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el compromís a dur a
terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultar-ne beneficiari.
4. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries
amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar
expressament l’òrgan gestor per comprovar-ho.
5. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
6. Que les dades contingudes a la sol·licitud corresponen a la realitat.
7. Declarar que els camins pels quals es sol·licita subvenció són de titularitat
municipal.
8. Que comunicarà a la Diputació de Girona l’obtenció de subvencions o ajuts per al
mateix projecte per part d’altres administracions públiques o ens públics privats.
9. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
2.8. Sol·licitud d’ajuts per a la campanya “Del Pla a l’Acció” de la Diputació
de Girona
En atenció a la convocatòria de subvencions per a l’execució de millora de la
sostenibilitat ambiental que estiguin contemplades en el Pla d’acció per a la
sostenibilitat (PALS) de la Diputació de Girona, any 2010.
Vista la competència de l’Alcaldia de conformitat a l’article 21 de la Llei reguladora
de les bases del règim local.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Acollir-nos a la convocatòria dalt esmentada.
2. SOL·LICITAR a la Diputació de Girona una subvenció per import de 15.000€ per
al finançament del projecte “Instal·lació de plaques solars al nou edifici de la piscina
municipal”.
3. Aprovar el pressupost de l’actuació a realitzar i prendre el compromís a dur a
terme les actuacions objecte de la subvenció en cas de resultar-ne beneficiari.
4. Declarar que l’Ajuntament està al corrent de les seves obligacions tributàries
amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social i autoritzar
expressament l’òrgan gestor per comprovar-ho.
5. Declarar que l’Ajuntament no incorre en cap supòsit dels previstos a l’article 13
de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
6. Que les dades contingudes a la sol·licitud corresponen a la realitat.
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7. Que comunicarà a la Diputació de Girona l’obtenció de subvencions o ajuts per al
mateix projecte per part d’altres administracions públiques o ens públics privats.
8. Comunicar aquest acord a l’Administració subvencionadora juntament amb la
resta de documentació exigida a la convocatòria.
2.9. Acceptació de subvenció i aprovació del conveni de col·laboració econòmica
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Campdevànol per al finançament del
projecte anomenat “projecte urbanització àmbit cal Ribalaigua, solar per a
equipament docent” (cn/2359).
Vist l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de concessió d’un ajut de
120.000,00 euros i aprovació del CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL PER AL FINANÇAMENT DEL
PROJECTE ANOMENAT “PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT CAL RIBALAIGUA, SOLAR PER A
EQUIPAMENT DOCENT” (CN/2359);
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local;
RESOLC:
1. Acceptar la subvenció per import de 120.000,00 Euros concedida per la Diputació de
Girona, així com les condicions generals i especials fixades per a la seva aplicació.
2. Aprovar el conveni de col·laboració econòmica amb la Diputació de Girona per al
finançament del “projecte urbanització àmbit cal Ribalaigua, solar per a equipament docent”

3. Donar compte al Ple per a la seva deguda constància
CONTRACTACIÓ
2.10. Adjudicació contracte menor serveis de consultoria i assistència tècnica per a
la redacció del “Projecte obres complementàries piscina municipal Campdevànol”
Exp.: 6.5/5/2010

Atès que mitjançant provisió de l’Alcaldia de data 14 d’abril de 2010, s’acredita la
necessitat d’aquest Ajuntament de contractar el servei de consultoria i assistència
tècnica professional per a la redacció del “Projecte obres complementàries piscina
municipal Campdevànol”, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 10.241,60
euros i 1.638,65 euros d’IVA;
Atès que amb data la mateixa data, s’ha emès informe d’intervenció, en el qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar;
Vist l’informe-proposta de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, i la certificació d’existència de crèdit expedida per l’interventor, en virtut de
la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic;
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 22-04-2010, RESOLC:
1. Aprovar la contractació dels serveis de consultoria i assistència tècnica
professional per a la redacció del “Projecte obres complementàries piscina
municipal Campdevànol”, mitjançant el procediment del contracte menor, amb
l’arquitecte Sr. Jordi Planadecursach i Mir, per un import de 10.241,60 euros i
1.638,65 euros d’IVA.
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2. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el
pagament si s’escau.
3. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data
de la fermesa de la resolució
2.11. Incoació expedient multes coercitives per incompliment ordre
d’execució arranjament estructura balcons edifici carrer Freser núm. 10 Exp.: 6.7/9/09
Amb data 18 de gener de 2010 l’Alcaldia dicta ordre d’execució amb motiu del
deficient estat de conservació que presenten els balcons de la planta primera i
segona de la façana que limita amb el Passeig de Can Branques, de la finca la finca
situada al carrer Freser núm. 10 d’aquest municipi, amb referència cadastral
1651103DG3715S0001HG, i quina titular registral és Nou Promotora, SA.
Amb data 20 de gener de 2010 es notifica al titular registral de l’immoble el
contingut de la citada resolució indicant-li que s’ha de procedir a l’arranjament de
l’estructura dels balcons de la planta primera i segona de la façana que limita amb
el Passeig de Can Branques per evitar despreniments de materials.
Atès que amb data 16 d’abril de 2010, s’efectua pels Serveis Tècnics visita de
comprovació, i es constata que no s’ha procedit a la restauració que s’ordenà
mitjançant l’ordre d’execució.
Atès que en l’informe dels Serveis Tècnics es conclou sobre la procedència d’incoar
expedient d’imposició de multes coercitives.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb l’establert en l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local,
Vist el parer favorable de la Junta de Govern Local de 22-04-2010, RESOLC:
1. Incoar expedient per a la imposició de multes coercitives, fins el compliment de
l’ordenant en l’ordre d’execució de data 18 de gener de 2010.
2. La incoació de l’expedient es dirigeix contra el següent propietari:
Nou Promotora, SA
3. Concedir tràmit d’audiència als interessats per un termini de quinze dies, a fi que
puguin al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents.
4. Notificar la present resolució als interessats, als efectes oportuns.
3. Propostes de l’Alcaldia i de les Regidories
3.1. Donar compte de les sol·licituds de subvencions
A la Diputació de Girona:
Convocatòria

Actuació

Fora concurrència

Adequació llar infants normativa sanitària

A la Generalitat de Catalunya:
Convocatòria
Actuació
Pla Ocupació;
Projecte ImpulsTreball
Dinamització
comarques de
muntanya

Imp. Sol.
4.385,91

Imp. sol.

Contractació 4 treballadors per a l’execució dels projecte
Millores enllumenat Barri de Sant Cristòfol i Millora de
centres de serveis socials, culturals i esportius.
29.774,60
31.993,44
Rampa accés llar de jubilats.
Reforma i adequació Plaça Antoni Maria Claret

130.887,30
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Sostenibilitat local

Construcció carril bici barri Roser - escola Cal Ribalaigua

50.153,95

3.2. Acceptació ajudes i normativa pla únic obres i serveis de Catalunya 2009,
rehabilitació de l’edifici polivalent de l’escorxador
Vista la formulació definitiva del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2009,
amb la inclusió al Programa específic de la Diputació de Girona de l’actuació
“Rehabilitació de l’edifici polivalent de l’Escorxador”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1. Acceptar les ajudes incloses en el Programa específic de la Diputació de Girona
per finançar l’obra “Rehabilitació de l’edifici polivalent de l’Escorxador”, i la
normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
2. Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
Director facultatiu de les obres: Jordi Planadecursach i Mir
Títol professional: arquitecte
Tècnic col·laborador: Cristina Ramisa Puigdomènech
Títol professional: Arquitecta Tècnica
3. Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
4. Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la
tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
5. Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a
l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
6. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
34.622.01 del pressupost de l’exercici 2010, hi ha consignació suficient per
atendre el finançament d’aquesta actuació.
3.3. Proposta al·legacions Pla Únic Obres i Serveis de Catalunya 2011
Vist l’edicte de 31 de març de 2010, pel qual es sotmet a informació pública la
formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2011, i la planificació de
l’anualitat 2012;
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer. FORMULAR les al·legacions al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2011
següents:
-

Construcció nou dipòsit al sector de Vista Alegre a Campdevànol: canvi anualitat
pel 2011.

-

Abastament d’aigua en zona elevada: canvi anualitat pel 2011.

Segon. FORMULAR sol·licitud de subvenció per les noves actuacions que tot seguit
es detallen:
Actuació

Anualitat

Pressupost

Envolvent de l’edifici de l’Ajuntament
Adequació de l’accés al barri del
Castell de Campdevànol
Reforma i adequació Plaça Antoni M.
Claret

2011

125.340,63.-€

Sol·licitud
PUOSC
112.806,56.-€

2011
2011

73.913,20.-€
163.609,13.-€

51.739,24.-€
114.526,39.-€
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Fer constar que l’actuació a la seu de l’Ajuntament és urgent pel fet que actualment
la teulada està en mal estat i fins i tot quan plou l’aigua entra dins les instal·lacions
municipals.
Tercer. FACULTAR a l’alcaldessa per la formalització de la sol·licitud i quantes
actuacions siguin necessàries al respecte.
Quart. Donar compte d’aquest acord en la propera sessió de Ple ordinària que es
celebri.
3.4. Contractació treballador substitut per malaltia del titular
La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA:
La contractació laboral de substitució temporal per urgència del treballador Sr.
Pedro Rodríguez Hernández.
3.5. Informació vària de l’equip de govern
- S’ha rebut un escrit de l’associació d’alcaldes per la Pau on demanen col·laboració
econòmica. Haurem de contestar que no ens és possible atendre la petició.
- La caminada popular d’enguany compta com cada any amb un esmorçar a càrrec
de l’Ajuntament.
- L’arquitecte municipal demana autorització per assistir a un curs sobre valoracions
urbanístiques. Li direm que té permís per fer-ho.
- Els professionals de la Residència han demanat fer un curset al Centre Cívic del 15
al 17 de juliol. Els direm que no hi ha inconvenient.
- El Sr. Enric Berdulet ens ha fet saber que la seva entitat necessita un espai per
guardar el material que anualment necessiten per organitzar l’aplec del Amics de
Sant Pere d’Aüira. Farem alguna gestió per convenir quin espai es podria habilitar.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa presidenta aixeca la sessió
quan són les 20:00 hores.
El secretari,

Vist i plau
La presidenta,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez
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