AJUNTAMENT DE GARRIGAS

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 6 D'OCTUBRE
DE 2016.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 20:04 hores del dia 6 d'octubre de 2016, es
reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió ordinària que ha estat prèviament
convocada a l’efecte, presidida pel Sr. Alcalde Josep Masoliver i Subirós, i amb l’assistència dels
regidors que a continuació s’indiquen: Jose Carlos Vaello Ordis, Joaquim Pastoret Lladó, Josep
Ferrer Serra, Pilar Bosch Bech i Dolors Juanola Teixidor.
Excusa l'assistència la Sra. Dolors Quer Puntil
Amb l’assistència de la Secretària Interventora Sra. Olga Serrats Juanola
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Examinada l’ acta de la sessió de data 8 de setembre de 2016, és aprovada per unanimitat dels
membres assistents
2.- Correspondència oficial
Seguidament dona lectura dels escrits que han tingut entrada des de la de la darrera sessió fins
a la data, i que a continuació s’indiquen:
2.1.- Ofici de DIPSALUT trametent informe resultant de l'activitat de sensibilització dels usuaris i
propietaris del horts de Garrigas.
2.2.- Ofici del Departament de Cultura relatiu a la resolució d'eutrofització d'intervenció
arqueològica preventiva a Ermadas per les obres de interconnexió interoute.node de Pontós
de Vodafone.
2.3- Ofici de l'oficina del cens electoral comunicant el numero d'electors a 1 d'agost de 2016.
3.- Aprovació de despeses.
3.1.- Vista la relació de creditors de factures per diversos conceptes per l’ import de 18.947,37€
s’acorda donar-li la seva aprovació per unanimitat.
3.2.- Vista la relació de despeses pagades per a Caixa Corporació des de la darrera sessió, que
ascendeix a 236,71€ s’acorda la seva aprovació per unanimitat.
4.- Gestió tributària.
No hi ha assumptes a tractar
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5.- Donar compte del decrets d’alcaldia.
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
l’alcalde sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions de l’Alcaldia, que
s’han adoptat des de l'última sessió ordinària i plenària, les quals han estat a disposició dels
assistents, juntament amb la resta d’assumptes compresos en l’ordre del dia.
Decret d'alcaldia num 79/2016, so.lciitud d'alta a e-notum
Decret d'alcaldia num 80/2016, prendre coneixement de la comunicació prèvia de les obres que
es segueixen sota el numero d'expedient 26/16
Decret d'alcaldia num 81/2016 declarar conclosa, exhaurida la llicència concedida a l'expedient
37/15, i declarar-ne l'arxiu de les actuacions.
Decret d'alcaldia num 82/2016, prendre coneixement de la comunicació prèvia de les obres que
es segueixen sota el numero d'expedient 30/16
Decret d'alcaldia num 83/2016 declarar conclosa, exhaurida la llicència concedida a l'expedient
1/16, i declarar-ne l'arxiu de les actuacions
El Ple es dona per assabentat.
6.- Aprovar el conveni de gestió del desbril.lador de l'Ajuntament de Garrigas.
Dipsalut i l’Ajuntament de Garrigàs van signar en data 9/9/2011 el conveni de cessió de la xarxa
de desfibril·ladors del municipi, composta per 1 desfibril·lador fix: PowerHeart AED G3 (Model
9300-Automatic de Cardiac Science), geolocalitzat a la zona d'equipaments municipals al
C/Gran 26
L’objecte del conveni de gestió del desfibril·lador és establir els termes i condicions de la gestió
del desfibril·lador de l’Ajuntament de Garrigàs, composta per 1 desfibril·lador fix.
Vist l'anterior, s'aprova per unanimitat des assistents:
PRIMER.- Aprovar el conveni de gestió del desbril.lador
DIPSALUT, que es transcriu íntegrament en annex.

de l'Ajuntament de Garrigas i

SEGON.- Facultar als Sr alcalde tan àmpliament com sigui menester per al signatura de quants
documents siguin necessaris o convenients pel desplegament dels presents acord.
Text del conveni:
Conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Garrigàs.
Entitats que intervenen
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D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en endavant,
Dipsalut), representat pel seu president, senyor Josep M. Corominas i Barnadas, en virtut de les
facultats que li atorga l'acord del Consell Rector de 3 de novembre de 2015 i d'acord amb la
delegació efectuada per Resolució de la Presidència de la Diputació de Girona, de 15 de juliol de
2015, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l'altra, Il·lm. Sr Josep Masoliver i Subirós, alcalde de l’Ajuntament de Garrigàs, en ús de les
atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal, de __________________ (data), assistit/da
pel / per la secretari/a municipal, senyor/a __________________________ (nom del / de la
secretari/a).
Manifesten
1. Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció de la salut
Pm05 “Programa Girona, territori cardioprotegit”.
2. El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la
demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada.
3. Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: Les aturades
cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres causes de mortalitat de la població, i
afecten igualment homes i dones. Un 30 % dels afectats per infart agut de miocardi mor
abans de ser atès en un hospital, i en el 85 % dels casos la fibril·lació ventricular és la primera
resposta que es dóna. Si s’efectua la desfibril·lació en el primer minut, es recuperen el 90%
de les aturades cardíaques per fibril·lació ventricular. Passats els deu primers minuts, es
redueixen dràsticament les possibilitats de supervivència.
4. Els desfibril·ladors externs automàtics cedits són classificats com aparells sanitaris i com a
tals obliguen al fabricant a complir estrictes normatives nacionals i internacionals que
garanteixen la màxima seguretat tant per l’usuari com el pacient que participen en el seu ús.
Aquestes normatives eximeixen l’Ajuntament i Dipsalut de qualsevol responsabilitat
respecte un possible mal funcionament de l’aparell.
5. Dipsalut realitza juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona un
estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte de la implementació del
programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible
millora de la supervivència de pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de personal
no sanitari als aparells de desfibril·lació.
6. Dipsalut i l’Ajuntament de Garrigàs van signar en data 9/9/2011 el conveni de cessió de la
xarxa de desfibril·ladors del municipi, composta per 1 desfibril·lador fix.
Per tot l'exposat, formalitzen aquest conveni de gestió de béns amb subjecció als següents
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Primer. L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la gestió de la xarxa de
desfibril·ladors de l’Ajuntament de Garrigàs, composta per 1 desfibril·lador fix.
Els béns estan identificats com a desfibril·lador PowerHeart AED G3 (Model 9300-Automatic de
Cardiac Science).
Pel que fa als desfibril·ladors fixos, es geolocalitzen en els emplaçaments següents:
Ref. Localització
248 Zona d'equipaments municipals 26, Centre cívic
Es pot consultar la georeferenciació dels desfibril·ladors fixos a la web del programa
www.gironaterritoricardioprotegit.cat, així com a l’aplicació per a dispositius mòbils DEACAT.
Segon. L’Ajuntament de Garrigàs es compromet a mantenir els desfibril·ladors mòbils en els
vehicles dels serveis d’emergència de primera actuació (cotxes de la policia local, cotxes de
protecció civil, etc). Els desfibril·ladors fixos hauran de romandre preferiblement dins del
domini públic local i, si això no fos possible, en espais privats de pública concurrència i
accessibles a la població les 24 hores del dia.
D’acord amb Dipsalut, l’Ajuntament de Garrigàs podrà requerir canvis d’ubicació dels
desfibril·ladors fixos, atenent a criteris degudament justificats com ara vandalisme o
modificacions estructurals de l’equipament on es troba instal·lat. En aquest cas, l’Ajuntament
de Garrigàs, prèvia aprovació de Dipsalut, podrà acordar una nova ubicació, sempre que no
perjudiqui el mapa d’instal·lacions ja existents i es garanteixi el compliment dels requeriments
tècnics d’instal·lació. Per a realitzar la instal·lació del desfibril·lador fix caldrà la intervenció de
personal tècnic autoritzat. Totes les despeses que es generin del canvi d’ubicació aniran a
càrrec de l’Ajuntament. La modificació de la ubicació, quan canviï la geolocalització o el nom del
carrer on està localitzat, requerirà la tramitació i signatura d’una addenda a aquest conveni.
Tercer. Dipsalut es compromet a realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins els
paràmetres següents:
•
•
•

•
•
•

Mà d’obra.
Desplaçament.
Revisió un cop l’any de tots els desfibril·ladors per la neteja i constatació del bon estat
de tots els seus components En cas d’incidència o averia tècnica, substitució i/o
reparació dels elements necessaris dins del període de 24 hores posteriors a la
incidència, per garantir el ple funcionament del desfibril·lador i de tots els seus
components.
En cas d’utilització del desfibril·lador, substitució dels elements necessaris per garantir
el ple funcionament del desfibril·lador.
Actualització del software dels desfibril·ladors, si així es requereix,per al compliment de
les normatives vigents en cada moment.
Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva data de caducitat.
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•

Incloure els desfibril·ladors fixos en el sistema d’informació Aivianet per realitzar el
control i la vigilància remota i així garantir que cabines i desfibril·ladors estan operatius i
en disposició a ser utilitzats.

Quart. Dipsalut podrà realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al municipi. Si
durant aquestes inspeccions es detecten desperfectes que no estan compresos dins del servei
de manteniment que presta Dipsalut, s’atorgarà a l’Ajuntament de Garrigàs 10 dies per repararlos. Passat el termini de 10 dies, Dipsalut tornarà a inspeccionar els béns i si els desperfectes no
han estat reparats, podrà optar per la reversió dels béns, regulada al pacte dotzè.
Dipsalut suggereix a l’Ajuntament de Garrigàs que per rescabalar-se de possibles actes
vandàlics, incorpori els béns cedits a la pòlissa d’assegurança contra robatoris de què disposi.
En aquest sentit, Dipsalut durant la vigència d’aquest conveni i en la mesura que sigui possible
intentarà reposar els desfibril·ladors afectats a l’Ajuntament de Garrigàs per donar el màxim de
cobertura i coherència al programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit”.
Aquesta segona cessió es tramitarà com addenda a aquest conveni.
Cinquè. Dipsalut es compromet a oferir formació bàsica i continuada en l’ús de desfibril·ladors
al personal designat per l’Ajuntament, especialment primers intervinents, segons requereixi la
normativa vigent.
Dipsalut, assumirà, si així es sol·licita, la defensa jurídica dels ciutadans i del personal de
l’Ajuntament de Garrigàs que degut a l’ús benintencionat d’un dels desfibril·ladors cedits pugui
ésser demandat.
Sisè. Dipsalut està realitzant juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona
un estudi de recerca, sobre l’impacte de la implementació del programa Pm05 de Dipsalut:
“Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora de la supervivència de
pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de
desfibril·lació.
Si fruit de l’esmentat estudi o d’altra evidència científica, o pel propi desenvolupament de la
tecnologia, es posa de relleu la necessitat d’adequar el projecte, Dipsalut i la Corporació Local
iniciarien els canvis necessaris per a dur-ho a terme.
Com a mesura de seguretat l’extracció del desfibril·lador de la cabina, activa una càmera
fotogràfica que capta la imatge de l’usuari. Dipsalut ha instal·lat textos informatius sobre
captació de les imatges, responsabilitat del fitxer i exercici de drets en compliment de l’article 5
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
L’Ajuntament podrà accedir a les imatges de la càmera dels desfibril·ladors fixos mitjançant
petició de l’alcalde al correu electrònic del servei tècnic que Dipsalut posa a disposició dels
ajuntaments.
L’Ajuntament de Garrigàs es compromet a comunicar a Dipsalut qualsevol incidència que tingui
lloc en el municipi relacionada amb els desfibril·ladors. L’Ajuntament posarà a disposició de
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Dipsalut les dades que fossin necessàries a fi i efecte de donar unitat i cohesió a l’estudi de
recerca esmentat
Setè. L’Ajuntament de Garrigàs, com a propietari dels béns enumerats a la clàusula primera
d’aquest conveni, es compromet amb les obligacions següents:
• Mantenir els desfibril·ladors fixos cedits en el domini públic local i en espais d’accés públic
on hi tindran accés tots els ciutadans durant les 24 hores del dia, 365 dies l’any.
• No modificar la ubicació dels béns cedits sense l'autorització expressa de Dipsalut durant el
termini de vigència d’aquest conveni.
• Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors, columnes i
cabines per tal de mantenir-ne l’estat òptim, el nivell màxim de seguretat, així com
conservar-ne l’estètica i la funcionalitat.
• Comunicar al servei tècnic qualsevol incidència mitjançant el telèfon 902 221 229 o el
correu electrònic incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat.
• Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i continuada
en l’ús de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la normativa vigent.
• Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctrica i a la xarxa de veu i dades estiguin operatives
amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis de vigilància i
connexió als serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos.
Mentre l’Ajuntament no tingui resolta la connectivitat de veu i dades de les cabines amb els
centres de control i d’emergències, Dipsalut proposarà solucions alternatives per tal que es
pugui prestar el servei durant la vigència d’aquest conveni
• Solucionar avaries que afectin qualsevol dels components (desfibril·lador, cabina o
columna) produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques, accidents diversos o
inclemències meteorològiques.
• Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Servei Tècnic que realitza la gestió i
vigilància necessària per al manteniment dels desfibril·ladors fixos
• Prestació dels serveis de manteniment no identificats en la clàusula tercera.
• Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, espais...) per al
desenvolupament d’actes de sensibilització, difusió i formació en l’ús de desfibril·ladors que
Dipsalut organitzi.
Vuitè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’ Ajuntament de Garrigàs
relatius a l’objecte d’aquest conveni, es farà constar la col·laboració de Dipsalut amb els
anagrames corresponents, com a cedent dels béns.
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Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni hi serà
convidat un representant de Dipsalut. L’Ajuntament de Garrigàs s’haurà de coordinar amb
Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter protocol·lari.
Dipsalut proporcionarà material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, bàners
d'enllaç al web de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de comunicació municipals
com poden ser el web corporatiu, publicacions editades per l'ajuntament o mitjans de
comunicació de titularitat pública.
Novè. La vigència d'aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2019, sense perjudici que
perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació de les previsions
d’aquest. Un cop finalitzat aquest termini, Dipsalut estudiarà i proposarà a l’Ajuntament, les
opcions més viables del manteniment i el subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors i
els seus components.
Desè. La cessió gratuïta de desfibril·ladors és indefinida i d’acord amb la clàusula dotzena del
conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors, signat entre Dipsalut i l’Ajuntament de Garrigàs, si
els béns cedits no es destinen a les finalitats establertes en aquest conveni, aquests revertiran
automàticament de ple dret al patrimoni de Dipsalut, el qual tindrà dret a rebre, si escau, el
valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns.
Onzè. L’incompliment manifest per qualsevol de les parts de les clàusules d’aquest conveni
implicarà la resolució anticipada del mateix, prèvia mediació entre les parts, i cada institució
assumirà les despeses i perjudicis que generi a l’altre part. Així mateix, es produirà la reversió
dels béns cedits en els casos establerts en la clàusula desena d’aquest conveni.
Dotzè. Aquest conveni té naturalesa administrativa. La jurisdicció contenciosa administrativa és
la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin suscitar-se entres les parts en el
transcurs del present conveni.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol
efecte en els llocs i dates indicats.

Girona, _____________________

_____________, _________________

7.- Declarar, si s'escau, la responsabilitat per patologies aparegudes en el cementeri d'Arenys
d'Empordà.
Atès que en data 7 de gener de 2016 el tècnic municipal, a requeriment de l’alcaldia,
emet informe d’inspeccions sobres les esquerdes i fissures aparegudes al Cementiri d’Arenys
d’Empordà .
Ates que a la vista de l’informes esmentat, el Ple de la Corporació , com a òrgan de
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contractació de les obres, en sessió plenària del dia 3 de març de 2016, acorda incoar expedient
als efectes de determinar les patologia aparegudes en el Cementi d’arenys d’Empordà, causes
de les mateixes i , si s’escau, responsables, concedint un termini de 15 dies perquè els
arquitectes redactors i directors, així com el contractista, al·leguin el que considerin pertinent
en relació a les patologies aparegudes, causes i responsabilitats. Alhora es procedeix a
contractar un arquitecte als efectes de que determini la causa de les mateixes, possibles
reparacions i costs d’aquestes, i responsables. Nomenat instructora del procediment, a la Sra.
Pilar Bosch Bech, regidora de l’ajuntament.
Durant aquest període s’han presentat les al·legacions següents:
-

En data 22.4.2016 i num de registre d’entrada 230 Jose Luis Cabrera Sánchez

-

En data 28.4.201 i num de registre d0entrada 248: Aitor Horta Gaztañaga i Albert
Serrats Juanola

-

En data 5.5.2016 i num de registre d’entrada 267, GEOCAM

-

En data 3.5.2016 i num de registre d’entrada 261, David Codinach Sala

En data 20 de setembre de 2016, l’arquitecte contractat per l’ajuntament, Sr. Josep Mª
Gutiérrez Noguera, desprès d’estudiar les al·legacions anterior, entrega el seu informe
respectes les causes de les patologies existents al Cementeri d’Arenys d’Empordà, amb numero
de registre d’entrada 541, considerant responsables de les mateixes al tècnic redactor i als
tècnics directors de les obres.
Vist l’informe del lletrat de l’Ajuntament, Sr. Narcís Pérez Moratones, de data 26 de
setembre de 2016, en el que conclou que si bé, de tot l’instruït, la responsabilitat de les
patologies aparegudes es pot predicar dels tècnics redactors i directors de les obres, cal tenir en
compte que el tècnic redactor, Sr. Codinach, en el seu escrit d’al·legacions diu que el projecte
redactat per ell i que no contempla els recomanacions de l’estudi geotècnic, va comptar amb el
vist-i-plau de l’equip de govern i del tècnic municipal, concloent que l’Ajuntament pot exigir
responsabilitat en cas de defectes que s’hagin produït en el projecte i en l’execució d’obra,
havent-se d'incoar el corresponent expedient.
Vist tot l’exposat, el Ple adopta per unanimitat dels seus membres, el següent ACORDA
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pels tecnics: Aitor Horta Gaztañaga,
Albert Serrats Juanola i David Codinach Sala en relació amb l’expedient de Responsabilitat per
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vicis ocults, pels motius expressats en l’Informe de

data 20 de setembre de 2016, de

l’arquitecte contractat per l’ajuntament, Sr. Josep Mª Gutiérrez Noguera, del qual es remetrà
còpia als interessats junt amb la notificació d’aquest Acord.
SEGON. Estimar les al·legacions presentades per Jose Luis Cabrera Sánchez en relació amb
l’expedient de Responsabilitat per vicis ocults, pels motius expressats en l’Informe de data 20
de setembre de 2016, de l’arquitecte contractat per l’ajuntament, Sr. Josep Mª Gutiérrez
Noguera, del qual es remetrà còpia als interessats junt amb la notificació d’aquest Acord.
TERCER. Incoar expedient als efectes de determinar la responsabilitat de cadascun dels tècnics
que varen intervenir en la redacció del projecte i la direcció de les obres, les reparacions a
efectuar i cost de les mateixes.
QUART.- Designar com Instructora i Secretari de l'expedient, a la Sra. Regidora Pilar Bosch Bech
i al Lletrat de l'ajuntament Narcís Perez Moratones, respectivament, i encarregar a l'arquitecte
Sr. Josep Maria Gutiérrez, amb caràcter previ, la redacció d'un informe sobre les reparacions a
efectuar i cost de les mateixes.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats als efectes oportuns.
La Sra. Pilar Bosch Bech es dona per assabentada i accepta el càrrec en aquest acte.
8.-Assumptes urgents.
Aprovació de prorroga de dos anys al contracte derivat anomenat “Serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits
al procés de compra agregada de les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà,
Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva”
El nostre ajuntament està adherit a la contractació agregada duta a terme pel Consorci
Localret anomenada “ Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) dels municipis,
consells comarcals i ens locals adherits al procés de compra agregada de les comarques del
Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva”.
Els contractes actuals tenen una vigència inicial de dos anys.
Localret ha proposat prorrogar-los dos anys més, doncs considera que, en síntesi, les
condicions tècniques i econòmiques dels serveis oferts pels adjudicataris són avantatjoses i
ajustades a la situació actual del mercat.
Vist l'anterior, s'acorda per unanimitat dels assistents:

AJUNTAMENT DE GARRIGAS

Primer. L’Ajuntament de Garrigas manifesta la seva conformitat a que el Consorci
LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys al període inicial, amb les mateixes condicions
econòmiques que han regit fins ara en el contracte derivat anomenat “Serveis de
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits al
procés de compra agregada de les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà,
Ripollès, Cerdanya, Baix Empordà i La Selva” i, més concretament, en els LOTS següents (si no
són tots, fer constar només aquells que es vulguin prorrogar):
Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa,
Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades,
Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet.

Segon. Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per tal
de poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació d’aquest servei
durant els dos anys de vigència d’aquesta pròrroga, sense perjudici de l’import o cost que
inicialment s’hagi assignat per aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de qualsevol
responsabilitat.
9.- Precs i Preguntes
L’alcalde dona la paraula als senyors regidors perquè formulin precs o preguntes, manifestants
el presents que no en tenen.

I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió, essent les 20:30
hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la qual com a
Secretària, en dono fe.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

DILIGENCIA PER FER CONSTAR que l’acta de la sessió del Ple celebrada el dia……………....... ha
quedat estesa als folis Num.............................................
Dona fe. LA SECRETARIA

