ACTA NÚM. 6/2011
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 26 D’ABRIL DE 2011
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez (PSC)

Regidor/es:

Joan Rivera López (PSC)
Roser Caballero Martínez (PSC)
Ferran Martínez Ramos (IC-V)
Eva Martínez Cazorla (IC-V)
Joaquim Serrador Rabaseda (CIU)
Joan Manso Bosoms (CIU)
Montserrat Portabella Darnés(CIU)
Ramon Perearnau Morera (NA)

Absents:

A les 19:00 hores, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
es
reuneixen els membres del Ple què
consten al marge, sota la presidència de
l’alcaldessa, Illma. Sra. Núria López i
Rodríguez.
La reunió té per objecte la celebració de la
sessió ordinària convocada en legal forma,
primera convocatòria.

Laia Briones Buixassa (CIU)
Jordi Salamó Serra (CIU )

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, per a tractar els assumptes inclosos al
següent :
ORDRE DEL DIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
Modificació de l’ordenança fiscal núm. 15 d’installacions esportives
Aprovació de la modificació del conveni urbanístic amb NEIDA SL
Donar compte de la tramitació de la cessió de la parcella d’equipaments
educatius a cal Ribalaigua.
Informació de l’equip de govern
Sorteig públic dels membres de les taules electorals per a les eleccions
Municipals per al proper 22 de maig de 2011

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

L’alcaldessa declara oberta la sessió i seguidament es tracten successivament
els punts inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació actes sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de l’acta núm. 3 de la sessió de Ple ordinària de 25 de Març
de 2011.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels nou membres assistents dels onze
que de Dret formen la Corporació.

2. Relació de Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’última sessió plenària
25/02/2011
10/03/2011
14/03/2011
17/03/2011
18/03/2011
21/03/2011
21/03/2011
21/03/2011
22/03/2011
22/03/2011
23/03/2011
23/03/2011
24/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
25/03/2011
29/03/2011
30/03/2011
31/03/2011
31/03/2011
04/04/2011
04/04/2011
04/04/2011
04/04/2011
04/04/2011
05/04/2011
05/04/2011

Convocatòria Comissió Delegada del Servei Públic de l’Emissora Municipal Radio
Campdevànol
Sollicitud de subvenció del Fons de Cooperació Cultural Local
Aprovació relació factures desembre 2010
Sollicitud de subvenció del Fons de Cooperació Cultural Local
Comunicació canvi titularitat llicència d’activitat de bar Exp. 6.8.1/5/11
Sollicitud de subvenció restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial
Devolució garantia Llicència d’obres Exp. 6.7/1-138/06
Devolució garantia Llicència d’obres Exp. 6.7/1-14/09
Ocupació via pública per obres Expedient núm. 2.4.2.14/11
Convocatòria ple Ordinari 25-03-2011
Llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-29/11
Llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-28/11
Aprovació de l’addenda al Contracte Programa amb GIACSA
Aprovació certificació núm. 7 i última obra Rehabilitació de l’edifici polivalent de l’Escorxador
Aprovació certificació núm. 5 i última obres complementàries piscina municipal Exp.
6.5/5/10
Rescat nínxol núm. 234, pis primer, Ntra. Sra. Del Roser
Atorgament llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-33/11
Resolucions sobre allegacions d’escombraries Exp. H.2.3.4.4/79/10
Rescat nínxol núm. 249, pis quart, Via Ntra. Sra. Del Roser
Rescat nínxol núm. 1, pis primer, Via de Sant Grau
Llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-34/11
Llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-35/11
Resolucions sobre escombraries comercials Exp. H.2.3.4.4/9/11
Resolucions sobre allegacions d’escombraries Exp. H.2.3.4.4/11/11
Gratificacions, Productivitat i dietes nòmina març 2011
Sollicitud de subvenció “Activitats any 2011 llar de jubilats”
Emplaçaments destinats a la collocació de cartells i locals per la realització d’actes de
campanya electoral
Sollicitud de subvenció per al foment i la pràctica de l’esport
Sollicitud de la Sala Diagonal per la representació “Figuretes del Pessebre” per el Grup de
Teatre d’Entitats de Campdevànol
Sollicitud de la Sala Diagonal per la Unió Ciclista de Campdevànol per celebrar el final de la
temporada
Sollicitud de la Sala Diagonal per l’Escola Comarcal de Música del Ripollès per celebrar el
Concert de Final de Curs
Sollicitud de la Sala Diagonal per la representació “La Nit de les Arts” per el Grup de Teatre
d’Entitats de Campdevànol
Sollicitud de la Sala Diagonal per celebrar sopar i festa per a les persones grans que fan
gimnàstica per part de AAVV de Sant Cristòfol
Execució subsidiària arranjament estructura balcons edifici carrer Freser núm.10 Exp.
6.7/9/09
Aprovació Pla Seguretat i Salut en el Treball obres “Projecte d’urbanització reforma i
adequació Plaça Antoni M. Claret”

05/04/2011
08/04/2011
08/04/2011
08/04/2011
08/04/2011
08/04/2011
08/04/2011
08/04/2011
08/04/2011
08/04/2011
08/04/2011
11/04/2011
11/04/2011
11/04/2011
12/04/2011
13/04/2011
13/04/2011
14/04/2011
14/04/2011

Llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-36/11
Acord d’exempció d’Impost vehicles Exp. H.2.3.4.4/13/11
Reclamacions sobre escombraries comercials Exp. H.2.3.4.4/14/11
Reclamacions sobre escombraries comercials Exp. H.2.3.4.4/12/11
Llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-37/11
Llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-38/11
Llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-39/11
Llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-40/11
Llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-41/11
Llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-42/11
Rescat nínxol núm. 120, pis segon, Via de Sant Grau
Adjudicació contracte menor obra reparació del ferm carrers Sant Amand, Avinguda Estació
i Camí de la Creu
Aprovació relació de factures gener 2011
Canvi de nom nínxol núm. 1219 pis primer de la Via Verge de Núria
Convocatòria Ple Extraordinari
Llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-43/11
Llicència d’obres Exp. Núm. 6.7/1-44/11
Sollicitud de Pt05 i Pt06 al Dipsalut
Liquidacions I.Increment Valor Terrenys Exp. H.2.4.2/6/11

El Ple en queda assabentat.
3. Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local
Es dona compte al Ple de les actes corresponents a les sessions de la Junta de
Govern Local núm. 6, de 10 de març i núm. 7, de 27 de març de 2011.
El Sr. Perearnau explica que ell considera que l’arrendament del Martinet amb
destinació a aparcaments públics no és un bon conveni: els regalem l’IBI i no
servirà de res perquè el cost de les obres de més de 40.000€ no el podrà assumir
cap alcalde que entri.
L’alcaldessa replica que es tracta d’un espai que se li pot de donar una utilitat
pública. El preu del lloguer és del voltant de 2.000 € anuals equivalent a l’IBI, que
és molt baix. No perdonem ni regalem res, al contrari és una oportunitat única per
tenir aparcaments al centre del poble per ajudar el comerç. La inversió en fer les
obres dependrà de la necessitat que tinguem d’aparcaments i els recursos que se li
puguin destinar.
El Sr. Perearnau diu que no és una cosa que beneficiï el poble i no és el moment.
Quan s’aprova el POUM deixarem d’ingressar l’increment de l’IBI.
L’alcaldessa replica que el Sr. regidor no està ben informar pel que fa l’increment
de valor de l’IBI. Li demana que no enganyi la gent.
El Ple en queda assabentat.
4. Modificació de l’ordenança fiscal núm. 15 d’installacions esportives

PROPOSTA DE NOVA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTALLACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS

El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de la gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen a l’adaptació normativa corresponent.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article
24.2 del text refós de la Llei d’hisendes locals.
En conseqüència, vist l'informe del Secretari Interventor, favorable a les
modificacions que es proposen, al Ple es proposa l'adopció dels següents ACORDS:
1. APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents, les modificacions
de les Ordenances Fiscals i de preus públics que s’especifiquen, en els termes
següents:
ORDENANÇA FISCAL NÚM.15 – REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ
DE LES INSTALLACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
1. Es modifica el punt 4 (piscina municipal), de l’article 4t, de la quota tributària,
quedant de la forma següent:

PISCINA MUNICIPAL
ABONAMENT DE TEMPORADA
Adult
•
•
•
•

Tarifa
General
60,00 €

Tarifa veïns
Campdevànol
50,00 €

45,00 €

25,00 €

1r. germà

25,00 €

2n. germà

12,50 €

A partir 3r. germà

gratuït
gratuït

Adults de més de 65 anys d’edat
Adults amb discapacitat
Infantil (4 a 14 anys inclosos)
germans veïns de Campdevànol (4 a 14 anys inclosos)

Menors 4 anys

PER DIA
Adult
•
Infantil (4 a 14 anys inclosos)
•
Adults de més de 65 anys d’edat
•
famílies nombroses (x persona)
•
Adults amb discapacitat
•
Menors 4 anys
•
Menors de 18 anys amb discapacitat
Grups més 20 persones (per persona)
ABONAMENT 10 DIES PISCINA

•
•

-

Dies feiners
4,50 €

Dissabtes i festius
5,50 €

3,50 €

4,50 €

gratuït

gratuït

3,00 €

4,00 €

30,00 €

S’aplicarà la tarifa reduïda de “Veïns Campdevànol” a les persones que a l’1 de juny
de l’any en curs portin almenys un any empadronats al municipi.
Es considera discapacitat a la persona amb minusvalidesa que tingui aquesta condició
legal en grau igual o superior al 33%.

En l’article 5è apartat d) s’hi afegeix el següent:

“excepte en la piscina”
- S’afegeix un punt i apart en l’article 6è, següent:
“L’Ajuntament podrà aprovar per acord plenari l’establiment de convenis amb entitats i
empreses del poble a fi de concertar l’ús de la piscina municipal per parts dels socis o clients
de les esmentades entitats. Aquests convenis establiran les condicions d’ús així com el cànon
anual a satisfer per part de les entitats.”

2. EXPOSAR al públic aquest acord i els text complet de l’ordenança modificada, al
tauler d'anuncis municipal durant trenta dies a comptar des del següent a la
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de reclamacions i
allegacions. Transcorregut el termini d’informació pública els acords es
consideraran aprovats definitivament si en el dit període no se n'haguessin
presentat allegacions i/o reclamacions.

3. PUBLICAR l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les
ordenances, les quals entraran en vigor a partir de la seva publicació definitiva en
el BOP de Girona i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació
4. TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret
94/1995, de 21 de febrer.
L’alcaldessa explica la proposta que suposa ajustar les tarifes a petició dels veïns
del poble.
El Sr. Manso replica que votaran a favor. Vol fer constar que es modifica a pocs
mesos de les eleccions municipals, com una improvisació més. La realitat és les
crítiques a l’ordenança aprovada han sigut moltes, per la qual cosa demana que
aquest canvi sigui un compromís de futur.
L’alcaldessa respon que des de l’oposició s’han passat 4 anys dient que d’equip de
govern no escolta al poble, bé doncs s’ha escoltat la gent, s’ha valorat i ara es
proposen canvis per ajustar les taxes a la situació econòmica actual.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels nou membres assistents dels onze
que de Dret formen la Corporació.
5. Aprovació de la modificació del conveni urbanístic amb NEIDA SL
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 29-9-2010 va
aprovar definitivament el POUM promogut i tramés per l’Ajuntament de
Campdevànol segons acord del Ple de 3-9-2010;
Atès que les modificacions imposades per la Comissió suposen la modificació de la
zona de l’Herand, s’ha redactat un modificat del conveni urbanístic aprovat pel Ple
de 3-9-2010 que ara se sotmet a aprovació;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
ÚNIC. Aprovar la modificació del conveni subscrit entre l’Ajuntament de
Campdevànol i l’empresa NEIDA SL i notificar-ho a l’interessat i a la Comissió
Provincial d’Urbanisme de Girona.
Sotmetre’l a exposició pública pel termini d’un mes comptador des de l’endemà de
la publicació de l’anunci al BOP i als diaris el Ripollès i el Nou 9, per tal que tots els
que hi estiguin interessats puguin presentar les allegacions o suggeriments que
considerin oportuns.

Un cop superat aquest termini, el conveni s’ha d’incorporar a l’instrument de
planejament per a la seva aprovació definitiva.
L’alcaldessa explica la proposta: s’ha modificat el conveni aprovat juntament amb
l’aprovació provisional del POUM i s’ha ajustat als requeriments de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona. Ara no guanyaran edificabilitat per la qual cosa
s’ha consensuat la disminució de càrregues urbanístiques del sector. La part dreta
(Est) de la carretera queda com a Sòl No Urbanitzable. A canvi l’Ajuntament rebrà
la zona d’equipaments.
El Sr. Serrador explica que el conveni beneficia les dues parts per la qual cosa
votaran a favor.
L’alcaldessa recorda que el conveni entrarà en vigor juntament amb el POUM.
El Ple APROVA la proposta per unanimitat dels nou membres assistents dels onze
que de Dret formen la Corporació.
6. Donar compte de la tramitació de la cessió de la parcella d’equipaments
educatius a cal Ribalaigua.
L’alcaldessa explica que desprès de la cessió de la parcella d’equipament que es va
fer el 26 de febrer de 2010 es va tramitar l’expedient al Departament d’Educació i
al Departament de Governació per l’informe preceptiu que es va tenir el mes de
juny de 2010. Les actuacions administratives es va fer correctament.
Posteriorment el Departament d’Educació va demanar que l’Ajuntament fes els
tràmits civils davant el Registre de la Propietat. Aquests tràmits els fan des de la
Secretaria municipal.
La Sra. Portabella explica que a la reunió al Departament d’Ensenyament el delegat
Sr. Albert Bayot els va informar que l’Escola de Campdevànol no era una actuació
prioritària per l’anterior govern. No tenia partida assignada. No tenia projecte
redactat. A l’expedient només tenia la fitxa de necessitats de l’Escola.
La cessió del solar no s’havia fet adequadament
L’escola d’una línia i mitja no era factible: havia de ser de dues línies.
Per tot això s’havia de fer un estudi demogràfic i la cessió correcta del solar com
una única finca registral. Tot això de manera urgent.
D’aquestes dades es dedueix que l’escola no es farà de manera imminent.
Fa dies que l’alcaldessa diu que tenim els deures fets i que la pilota la té la
Generalitat. Però des d’Ensenyament ens diuen que no tenen la documentació.
Demana com estan els documents i que s’enviïn al més aviat possible per tal que es
puguin incorporar al pressupost de 2011.
La gestió no ha sigut bona, més aviat ha sigut una mala gestió.

L’alcaldessa respon que el projecte de l’escola hauria d’entrar al pressupost de
2011. Segons el delegat d’ensenyament si no entra al 2011 podria entrar al 2012.
Recorda que un dels requisits que demana Ensenyament és que els terrenys
estiguin urbanitzats, que comptin amb tots els serveis. Sense aquest requisit
Ensenyament no accepta la cessió.
L’Ajuntament ha fet la cessió amb informe favorable de Governació. Ara fem
tràmits civils davant el Registre de la Propietat (Secretaria).
Pel que fa estudi demogràfic, no és un requisit per fer l’escola, però s’està
treballant.
Farem els possibles per tal que tinguem tots els documents, a més de les obres
d’urbanització finalitzades.
La Sra. Portabella diu que els dóna la raó de que la cessió està mal feta. L’estudi
demogràfic es fa per tenir més pes en l’escola nova.
El Sr. Martínez comenta que el grup de CiU els va bé que l’equip de govern tinguin
problemes quan el que haurien de fer és pressionar el govern de CIU a la
Generalitat per tal que el projecte de l’escola s’inclogui als pressupostos.
El secretari demana la paraula per fer constar que la cessió del solar de cal
Ribalaigua està ben feta des del punt de vista administratiu. El febrer de 2010 el Ple
va prendre l’acord de fer la cessió quan encara tenien dues finques, un carrer i
vàries zones verdes. No teníem una única finca registral ni un solar urbanitzat que
és el que el Departament d’Educació exigeix per tal de formalitzar la cessió. Al dia
d’avui estem enllestint aquests requisits.
El fet d’haver acordat la cessió l’any 2010 ha permès avançar la tramitació davant
la Generalitat de Catalunya per tal que s’encarregués el projecte i permetés la
incorporació al seu pressupost. GISA té encarregada la redacció del projecte i els
seus tècnics s’han posat en contacte continuadament amb els serveis tècnics de
l’Ajuntament per demanar diferents dades necessàries per fer el projecte.
Ara que acabem les obres d’urbanització i una única finca registral seria el moment
de fer la cessió acomplint els requisits. Però el fet d’haver-ho acordat prèviament
ens ha permès avançar més de sis mesos en la tramitació.
L’alcaldessa dona les gràcies per l’aclariment.
El Ple en queda assabentat.
7. Informació de l’equip de govern
L’alcaldessa explica que dins del programa “Girona, territori cardioprotegit” ens han
concedit tres desfibrilladors fixes i un de mòbil.
L’Associació Ripollès.cor ens cedirà un altre desfibrillador mòbil.

Per altra part hem demanat una subvenció per restauració d’immobles d’interès
cultural a la Diputació de Girona.
Hem signat el conveni de cessió de Sant Cristòfol amb el Bisbat de Vic com a
requisit de la convocatòria per poder concórrer.
El Ple en queda assabentat.
8. Sorteig públic dels membres de les taules electorals per a les eleccions
Municipals per al proper 22 de maig de 2011
En compliment de l’article 26 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General,
l’Ajuntament ha de procedir a designar, mitjançant sorteig, els membres que han
de constituir les Meses electorals en les properes municipals a celebrar el dia 22 de
maig de 2011.
Per tal d’acomplir amb el que determina l’apartat 2n. de l’article abans esmentat,
sobre les condicions que han de complir les persones que siguin designades, es
procedeix al sorteig dels 12 titulars i 24 suplents que constituiran les Meses
electorals amb el programa informàtic facilitat per l’INE.
Tanmateix es sortegen els suplents addicionals necessaris per suplir els possibles
membres que presentin allegacions per impossibilitat d’assistir a la jornada.
SECC TAULA CÀRREC NÚM.LISTA NOM

COGNOMS

1 A

P

A0425

NURIA

GARCIA

VILA

1 A

PS1

A0481

ROGER

GUINART

VILALTA

1 A

PS2

A0380

MERITXELL

FLORIDO

CAMPA

1 A

V1

A0388

NURIA

FONT

TURRATS

1 A

V1S1

A0361

LUIS

FARRES

LLAGOSTERA

1 A

V1S2

A0036

MERCEDES

ARENAS

FLORIDO

1 A

V2

A0255

AZIOUEZ

CHOUIB

ABDELSADOK

1 A

V2S1

A0362

MARIA

FARRES

MOLAS

1 A

V2S2

A0335

ESCALE

CUADRADO

MORENO

HERVAS

1 B

P

B0095

NATALIA
MARIA
CARMEN

1 B

PS1

B0097

VALENTI

MORERA

CASANOVAS

1 B

PS2

B0076

RUBEN

MONMANY

PULIDO

1 B

V1

B0194

DAVID

PEREDA

MARTINEZ

1 B

V1S1

B0551

JOSE

VERGES

TORNERO

1 B

V1S2

B0268

SARA

POZAS

MONTES

1 B

V2

B0496

ROSA MARIA

SUAREZ

MARICHICA

1 B

V2S1

B0420

NURIA

SANCHEZ

JIMENEZ

1 B

V2S2

B0337

MARIANO

RIO DEL

PALMAROLA

2 U

P

U0194

ARACELI

CORRALIZA

ESCOBAR

2 U

PS1

U0731

SEGURA

BAUTISTA

CAZORLA

PELEGRIN

FERNANDEZ

COLLADO

2 U

PS2

U0156

NATALIA
MARIA
CARMEN

2 U

V1

U0264

JOSE JUAN

2 U

V1S1

U0380

JUAN ANTONIO LEON

CABRERA

2 U

V1S2

U0639

FATIMA

REBOLLO

DOMINGO

2 U

V2

U0821

JUAN

VILA

PEINADO

2 U

V2S1

U0568

VICENTA

POLLAN

GONZALEZ

2 U

V2S2

U0635

JORDI

RAMON

AGUILAR

3 U

P

U0239

JORGE

ESQUIUS

SOLER

3 U

PS1

U0665

PILAR

SADURNI

PADROS

3 U

PS2

U0012

JAIME

ALEGRE

ARIAS

3 U

V1

U0177

MARTA

COLL

POUS

3 U

V1S1

U0745

VANESA

TORRES

PUY

3 U

V1S2

U0776

CATALINA

VICENTE

RUIZ

3 U

V2

U0718

SOLDADO

MUÑOZ

3 U

V2S1

U0658

FRANCISCO
MARIA
ANGELES

RUIZ

MORENO

3 U

V2S2

U0633

DOLORS

RIUS

CAPDEVILA

I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan són les
21:00 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de l’alcaldessa
presidenta.
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez

