NÚM 02/16
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT
CELEBRAT EN DATA 25 DE FEBRER DE 2016
A les 20:05 hores del dia 25 de febrer de 2016, es reuneixen al Saló de Sessions de
la Casa Consistorial de l’Ajuntament les persones següents:
Càrrec

Nom

Candidatura o partit

Alcalde
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués

PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
CIU

Una vegada comprovat que hi ha el quòrum necessari, l’Alcalde obre la sessió
segons el següent
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL CASTELL DE
CASTELLOLÍ
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA
PRESENTAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA.
4.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA
CONCA D’ ÒDENA
5.- L’ADHESIÓ AL PROTOCOL AL PROGRAMA “ANEM AL TEATRE ORGANITZAT PER
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
6.- RENÚNCIA A LA SOL·LICITUD DE PART DEL PRÉSTEC PONT A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2015
8.- APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL
D'ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE
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PRIMER.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST EXERCICI
2016
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament de Castellolí ha format el Pressupost per a l’exercici 2016
Ha emès informe l’interventor de l’Ajuntament.
El Pressupost conté la documentació i annexos previstos al Text refós de la Llei de les
hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET:
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i
els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren els han proposat prèviament els
òrgans competents, d’acord als seus estatuts o el document fundacional.

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de conformitat amb l’art. 162 i següents del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

Atès que el Ple municipal, en virtut de l’article 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local, és l’òrgan competent per a l’aprovació del
pressupost municipal,

Es proposa l’adopció del següent acord:

1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2016 que, resumit per capítols,
és el següent:
ESTAT D'INGRESSOS
A) Operacions corrents
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1.2.3.4.5.6.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals

242.700,00
23.800,00
174.985,00
369.371,00
3.560,00

B) Operacions de Capital
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Capítol 7.- Transferències de capital
Capítol 8.- Actius financers
Capítol 9.- Passius financers
Total del pressupost preventiu

33.129,00

847.545,00

ESTAT DE DESPESES
A) Operacions corrents
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1.2.3.4.-

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i de serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

194.783,62
488.072,00
2.667,55
39.075,15

B) Operacions de Capital
Capítol 6.- Inversions reals
Capítol 7.- Transferències de capital
Capítol 9.- Variació de passius financers

85.445,00
1.940,00
35.561,68

Total del pressupost preventiu

847.545,00

2. Aprovar la plantilla de personal següent:

Grup
EBEP

PLACES

ESTAT

A extingir

FUNCIONARIS
I- HABILITACIÓ NACIONAL
Secretari/ària Interventor/a agrupació
municipis

A1

1

V

C1

1

-----

2.0.0 - Administrativa

C1

2

-----

2.0.1- Oficial 1a

C2

1

-----

2.1- Subaltern

AP

1

-----

A1

1

V

II- D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala administrativa
II- LABORALS:
INDEFINITS

JORNADA PARCIAL
2.2 - Arquitecte
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3. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general.

4. Exposar-ho al públic, previ anunci al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial
de la Província, per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar
reclamacions davant del Ple. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà
d’un termini d’un mes per resoldre-les.

Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé

abstencions
F. Xavier Brugués Brugués

El Sr. Sergi Vila fa una explicació de les partides més importants del pressupost i
manifesta que es un pressupost realista, que s’ha tingut en compte la recaptació
dels ingressos i també dona compliment al programa electoral presentat, inclou la
pista de pàdel, el projecte de megafonia, la il·luminació de l’església vella,
soterrament del cablejat elèctric.
El Sr. Xavier Brugués manifesta que es un pressupost continuista que segueix la
línia d’anys anteriors.
SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL
CASTELL DE CASTELLOLÍ
PROPOSTA:
Atès que l’Ajuntament de Castellolí està interessat en adquirir la cessió temporal de
l’ús del susdit Castell situat a la finca “Casa Brugués” als efectes de poder
promocionar-lo, fomentar-ne llur coneixement, rehabilitar-lo i convertir-lo en un
immoble singular per a la visita i gaudi de tots els ciutadans i ciutadanes del
municipi de Castellolí.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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Primer.- Aprovar el conveni de cessió d’ús del Castell a favor de l’ajuntament de
Castellolí.
Segon.- Sotmetre el document a exposició pública mitjançant la publicació a la web
municipal, Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat.
El Sr. Joan Serra agraeix sincerament a la família Brugués la facilitat donada per
arribar a aquest acord. També manifesta que ve motivat per la iniciativa comarcal
“Anoia Terra de Castells” com a captació de turisme, també es va explicar a la
família que es te previs fer un aixecament arqueològic per intentar recuperar el
castell i promocionar-ho.
El Sr. Xavier Brugués també agraeix que s’hagi pogut arribar a aquest acord i
manifesta que troba una falta de delimitació de la zona.
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués

TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE DE LA GESTIÓ
RECAPTATÒRIA PRESENTAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA.
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió
tributària durant l'exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i
liquidacions d'ingrés directe, liquidats per l’Ens: CASTELLOLÍ
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a l'Ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març i que importa les quanties
següents:
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- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015
Rebuts..................................................................................14.817,75
Liquidacions...........................................................................14.532,58
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015
Rebuts.................................................................................45.379,48
Certificacions........................................................................14.727,82
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos
compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

indeguts

i

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord :
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'ORGT durant
l'exercici de 2015.
Segon.- Comunicar a l'Organisme de Gestió Tributaria l'aprovació del Compte de la
Gestió Recaptatòria.
El Sr. Xavier Brugués manifesta que al tractar-se d’una gestió que fa l’organisme i
no implica cap gestió econòmica de l’ajuntament i el seu vot serà favorable.
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués
QUARTMODIFICACIÓ
DELS
ESTATUTS
INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D’ ÒDENA

DE

LA

MANCOMUNITAT

La Junta General de la Macomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, en sessió
de data 27 de gener de 2016 va aprovar la següent proposta d’acord:
“La Junta General de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’ Òdena en sessió de 25
de setembre de 2001 va acordar aprovar la proposta de modificació de l’article 13 dels
Estatuts tot donant-li la redacció següent:
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Article 13. Junta General.
1. Els membres de la Junta General són nomenats pel Ple de cada Ajuntament.
2. El mandat dins la Junta General coincideix amb el mandat que exerceixen com a
membres electes dels seus respectius Ajuntaments. Quan cessin en el càrrec municipal
que legitima la seva representació cessaran com a membres de la Junta i restaran en
funcions fins a la presa de possessió del seu successor.
3. També es perd la condició de membre per mort, renúncia, incapacitat o pèrdua de la
condició d’alcalde o regidor i per cessament i nomenament d’un altre membre pel Ple de
cada Ajuntament”
Amb data 4.12.2001 la mateixa Junta General va acordar deixar sense efecte l’apartat o) de
l’article 18 dels esmentats Estatuts que diu “ o) les funcions no atribuïdes expressament a
altres òrgans de la Mancomunitat i amb data 5.3.2002 va aprovar la modificació de l’article
3.1 afegint un paràgraf que digui: “Recollida d’animals domèstics de companyia” i a la
sessió d’11 de juny de 2002 es va afegir un nou paràgraf relatiu a “turisme”
Cap d’aquestes modificacions se van portar a terme mitjançant el procediment de
modificació d’Estatuts.
No obstant això, es considera adient procedir en aquest moments a una revisió dels Estatuts
de la Mancomunitat als efectes de actualitzar el seu contingut de conformitat amb el
procediment establert.
A aquests efectes, L’article 44.3 de la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LBRL) estableix que el procediment d’aprovació dels Estatuts de les
mancomunitats es determinarà per la legislació de les Comunitats Autònomes i s’ajustarà,
en tot cas, a les regles que fixa el mateix apartat tercer. A l’apartar quart del mateix article
44 s’estableix que es seguirà un procediment similar per la modificació o supressió de
mancomunitats i el 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 momes contempla la modificació en el seu
article 120.3 pel que fa a l’exigència d’informe de la Generalitat de Catalunya i el Decret
244/ 2007, de 6 de novembre, fa referència nomé a l’article 50 pel que fa a que la
modificació s’ha d’inscriure al Registre d’Ens Locals i publicar al DOGC i BOE. L’article 35.2
del Reial Decret 1690/ 1096, d’11 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de Població i
Demarcació dels Ens Locals aprovat per Reial Decret 1690/ 1986, d’11 de juliol estableix per
la seva banda la mateixa redacció que l’article 44.3 LBRL
L’article 35 dels Estatuts de la Mancomunitat estableix el procediment de constitució de la
Mancomunitat tot establint l’article 36 que la modificació d’Estatuts es farà d’acord al mateix
procediment previst per a la seva elaboració i aprovació, previ acord de la Junta General de
la Mancomunitat adoptat per majoria absoluta, majoria absoluta que també exigeix l’article
25.3 dels mateixos Estatuts. En la seva conseqüència, tot tenint en compte l’anterior
normativa, el procediment a seguir per la modificació seria el següent:
a) Acord Junta General adoptat per majoria absoluta.
b) Acord inicial per promoure la modificació dels estatuts de la Mancomunitat,
adoptat per majoria simple del Ple de cadascun els municipis de la Mancomunitat
que inclou nomenament representant de l’Ajuntament a la Comissió següent.
c) Redacció del projecte de modificació d’estatuts per una comissió integrada per un
membre de cadascun dels municipis.
177

d) Aprovació del Projecte d’estatuts per una assemblea integrada per tots els
membres corporatius dels municipis mancomunats.
e) Una vegada aprovat el projecte d’estatuts, s’ha de trametre a la Diputació
Provincial perquè, en el termini de trenta dies, emeti l’informe corresponent.
f) Simultàniament i en el mateix termini, el projecte d’estatuts se sotmetrà a
informació pública, mitjançant anunci en el DOGC i en el taulell d’edictes dels
ajuntaments corresponents, als efectes de presentació d’observacions i
suggeriments.
g) L’Assemblea a que fa referència l’apartat d) , un cop resoltes, en el seu cas, les
al·legacions formulades ha d’aprovar definitivament, si escau, el projecte
d’estatuts, per majoria simple dels assistents
h) Complerts els tràmits anteriors, i abans que els plens dels ajuntaments aprovin
els estatuts, s’ha de trametre el projecte definitiu al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, perquè, en el termini d’un
mes formuli les observacions de legalitat, els suggeriments i les propostes que
consideri convenients, una vegada escoltat el Consell Comarcal.
i) Transcorregut el termini anterior, la modificació dels Estatuts han de ser aprovats
per acord del Ple de tots els ajuntaments que la constitueixin, amb el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres.
j) Una vegada aprovats els Estatuts pel Ple dels Ajuntaments, la Mancomunitat ha
de trametre una còpia de la modificació al Departament de Governació i relacions
Institucionals.
k) La modificació s’ha d’inscriure en el Registre del Sector Públic Local de Catalunya i
publicar al DOGC i al BOE.
Atès informe favorable del Secretari de la Mancomunitat de data 14 de gener de 2016
Es proposa a la Junta General l’aprovació per majoria absoluta dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la modificació d’Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’ Òdena de conformitat amb el procediment esmentat més amunt.
SEGON.- Notificar el present acord als Ajuntaments que composen la Mancomunitat a la fi
que prenguin l’acord inicial per promoure la modificació dels estatuts de la Mancomunitat,
adoptat per majoria simple del Ple de cadascun els municipis de la Mancomunitat que inclou
el nomenament del representant de l’Ajuntament a la Comissió que ha de redactar el
Projecte de modificació dels Estatuts, tot allò de conformitat amb l’article 117 i 118 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya
TERCER.- Notificar el present acord als municipis mancomunats.”

En la seva conseqüència, es proposa l’aprovació per majoria simple del Ple de
l’Ajuntament dels següents acords:
PRIMER.- Promoure
la modificació
Intermunicipal de la Conca d’ Òdena.

dels

Estatuts

de

la

Mancomunitat
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SEGON.- Nomenar com a representat de l’Ajuntament que ha de formar part de la
Comissió encarregada de la redacció del Projecte de modificació dels Estatuts al Sr.
Joan Serra Muset, Alcalde d’aquest Ajuntament.
TERCER.- Notificar el present acord a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’Òdena i a cadascun dels municipis mancomunats.
QUART.- Facultar al Sr. President de la Mancomunitat per la convocatòria de la
Comissió així com per quantes actuacions siguin necessàries en execució del
present acord
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués

CINQUÈ.- L’ADHESIÓ AL PROTOCOL AL PROGRAMA “ANEM AL TEATRE
ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Atès el Protocol d’adhesió al programa “Anem al Teatre” , aprovat per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 23 de setembre de 2015.
Es proposa al ple d’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’adhesió al Protocol al programa “Anem al Teatre organitzat per
la Diputació de Barcelona i el Ajuntament per als cursos 2016-2020 i es compromet
a complir les obligacions requerides en l’esmentat document.
Segon.- Notificar aquest acord d’adhesió a la Diputació de Barcelona.
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
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Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués
SISÈ.- RENÚNCIA A LA SOL·LICITUD DE PART DEL PRÉSTEC PONT A LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Que l’ajuntament de Castellolí és beneficiari de la Línia de Préstecs-pont del
Programa Operatiu FEDER “Viure al poble” i “Viure al poble més” en el marc del
Programa de Suport al Finançament, per import de 650.000,00 euros, segons la el
conveni signat entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona de data 31
d’octubre de 2012
Que l’Ajuntament ha sol·licitat préstecs
present línia.

per import de 620.353,89 euros de la

Que l’Ajuntament no disposarà del finançament de la Línia de préstec-pont per no
poder justificar parcialment la subvenció FEDER degut a la baixa en l’execució de la
inversió del projecte Regeneració urbana i promoció turística d’espais naturals, per
import de 29.646,11 euros
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable es proposa
l’adopció dels següents
Primer.- RENUNCIAR a sol·licitar préstecs d’import 29.646,11 euros a la Diputació
de Barcelona en el marc de la línia de préstecs-pont per fer front al pagament de la
despesa elegible subvencionada pel programa operatiu FEDER “Viure al poble” i
“Viure al poble més” perquè el projecte final s’ha executat amb una baixa respecte
del pressupost Annex II del Programa.
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord al Servei de Programació de la
Diputació de Barcelona.”
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor
Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba

Vots en contra

abstencions
F. Xavier Brugués Brugués
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Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé
SETÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2015
Atès el present expedient i vist l'informe emès per la Secretària-Interventora, es
proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2015 en la
següent forma:
Per fer front a les despeses cal augmentar i/o crear les partides següents amb la
quantitat que s’expressa:
Programa
231X

Econòmic
226.08

231X

227.99

165

210.03

150

130.00

165

221.00

211
337
338

160.00
226.18
226.11

450

210.00

450

635.01

1532

609.00

Descripció
Activitats serveis
socials
Serveis socials
ICASS_SAD
Reparació
enllumenat públic
Personal laboral
manteniment
Subministrament
elèctric
Quotes S. Social
Promoció Turística
Festes popularsfesta Major
Infraestructures i
bens naturals
Senyalització
rutes fonts
Connexió nucli
amb Pinyerets

Inicial
7.000,00

Augment
1.100,00

Definitiu
8.100,00

11.500,00

-1.100,00

10.400,00

10.300,00

4.000,00

14.300,00

34.785,00

3.040,00

37.825,00

55.000,00

4.725,30

59.725,30

40.000,00
2.000,00
12.500,00

4.365,00
12.663,86
6.000,00

44.365,00
14.663,96
18.500,00

20.000,00

2.792,86

22.792,86

0

7.223,70

7.223,70

52.903,69

8.100,97

61.004,66

TOTAL

52.911,69

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Aplica
ció
113.00
461.00
461.01

Descripció
Impost Bens
Immobles
Subvenció
Diputació
Subvenció
Diputació S.

Inicial

Augment

Definitiu

Descripció

176.597,96

10.206,19

186.804,15

Augment d’ingressos de l’IBI

23.752,26

11.252,26

35.004,52

1.600,00

10.878,04

12.478,04

Ajut 15/X/201430 reactivació
econòmica Diputació
Ajut Diputació BCN S. Socials
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750.10
750.11
750.12
797.10
797.11
797.12
761.00

Socials
Subv.
Generalitat
Subv.
Generalitat
Subv.
Generalitat
Subvenció
Feder
Subvenció
Feder
Subvenció
Feder
Subvenció
Diputació

0

361,19

361,19

0

633,19

633,19

senyalització rutes fonts(viure
al poble)
Material turístic (viure al poble)

0

139,64

139,64

Accés castell (viure al poble)

0

3.611,85

3.611,85

Senyalització Rutes Fonts

0

6.331,93

6.331,93

Material turístic

0

1.396,43

1.396,43

Accés castell

28.849,03

8.100,97

36.950,00

TOTAL

Major ingrés subvenció
Diputació Connexió Pinyerets

52.911,69

SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdit haurà d’exposar-se al
públic durant un termini de 15 dies hàbils, mitjançant publicació d’anunci al B.O. de la
Província i Tauló d’edictes d’aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst a l'Art.
169 de la Llei 2/2004 de 5 de març, que aprova el text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, restant aprovat definitivament el present expedient si en el termini d’exposició
pública no es presenta cap reclamació.
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor
Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé

Vots en contra

abstencions
F. Xavier Brugués Brugués

8.- APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL
D'ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE
Aquest punt es retira de l’ordre del dia. Es portarà a aprovació en el proper ple.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la
sessió essent les vint hores i trenta-cinc minuts del dia de la data. En dono fe. La
Secretària.
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