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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. 11/2011
Caràcter: Ordinària
Dia: 28 d’octubre de 2011
Inici: 18:00h.
Acabament: 19:00h.
Lloc: Sala de Sessions

ASSISTENTS
President Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu. Alcalde president.
Regidors Sr. Marc Cutrina i Gallart
Sr. Josep Dordas i Vila
Excusen Sra. Marta Alsina i Domenech
Sr. Jordi Baeta i Galceran
Assisteix la senyora Núria Larroya i Martí, administrativa i secretària delegada i el Sr.
Manel Vázquez i Díaz, interventor comissionat pel SAT del Consell Comarcal del Ripollès
a l’Ajuntament de Campelles.
Actua com a secretari el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel Servei
d’assistència tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès.
L’objecte de la reunió és dur a terme la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament de
Campelles, convocat en legal forma, per tractar dels assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació d’actes de sessions anteriors.
Ratificar decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Proposta d’acord per disposar de la liquidesa del Fons del Patrimoni Municipal
del sol.
Mocions d’altres entitats.
Propostes d’urgència.
Gestió municipal
Precs, preguntes i mocions.
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1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
El ple aprova les actes número 8 i 9.
Votacions
Les actes s’aproven amb els vots favorables dels tres membres assistents, que suposen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació

2. RATIFICAR RESOLUCIONS D’ALCALDIA
2.1. RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
El ple ratifica la resolució d’alcaldia següent:
“Compareixença de l’ajuntament en un recurs contenciós administratiu”
En data 6 de setembre de 2011 ha estat notificat a aquest Ajuntament escrit del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual
es dóna coneixement que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat la
citació de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 347/2011,
instat pel senyor Pere Guillamet Teixidor contra la desestimació presumpta del recurs
d’alçada formulat contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 2 de
juny de 2010 d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la
Vall de Ribes;
Atès que l’objecte del litigi és rellevant per als interessos del municipi de Campelles i
l’Ajuntament de Campelles com a interessat en el procediment pot comparèixer i personarse en les interlocutòries com a demandat;
Atès que el Consell Comarcal del Ripollès presta l’assistència jurídica a l’Ajuntament de
Campelles en els procediments contenciosos administratius;
Fonaments de Dret
I.- Article 447.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que estableix que la representació i
defensa en judici dels ens locals correspondrà als lletrats adscrits als seus serveis jurídics,
excepte que designin un advocat col·legiat que els representi i defensi.
II.- Article 463 de la Llei d’Enjudiciament Civil, d’aplicació supletòria a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
III.- Article 22.2.j) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
que preveu que el Ple és l’òrgan competent per l’exercici d’accions judicials i
administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, en
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relació amb l’article 21.1.k) del mateix cos legal, que estableix que l’alcalde podrà exercir
les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en matèries de la
competència del Ple, en cas d’urgència, donant compte al Ple en la següent sessió que se
celebri per a la seva ratificació.
Per tot l’anteriorment exposat,
RESOLC:
Primer.- COMPARÈIXER davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós administratiu núm. 347/2011
interposat d’apel·lació interposat pel senyor Pere Guillamet Teixidor contra la desestimació
presumpta del recurs d’alçada formulat contra l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona de 2 de juny de 2010 d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació
urbanística plurimunicipal de la Vall de Ribes.
Segon.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Ripollès que, en el marc de les competències
que li competen d’assistència jurídica, designi un lletrat per a la defensa de l’Ajuntament
de Campelles en el procediment esmentat en l’apartat resolutori primer.
Tercer.- Designar la Procuradora de Barcelona, senyora Elisabeth Hernández Vilagrasa,
per a la representació de l’Ajuntament de Campelles davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el procediment abans
esmentat.
Quart.- Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès als efectes
corresponents.
Cinquè.- Sotmetre a ratificació plenària la present resolució en la propera sessió ordinària
que se celebri.
Votacions
El ple ratifica el decret amb els vots favorables dels tres membres assistents, que suposen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació
2.2 RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
El ple ratifica la resolució d’alcaldia següent:
“Sol·licitud d’una subvenció”
Vista la convocatòria d’ajuts segons l’Ordre GRI/177/2011, de 22 de juliol, per la qual
s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis amb una població de
dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 20072013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més.
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Atès que l’Ajuntament de Campelles proposa presentar un projecte de regeneració de zones
urbanes i rurals on donaria cabuda a l’obra de Millora de la xarxa d’abastament d’aigua
potable del municipi, la qual suposaria una actuació de caràcter integral destinada a la
rehabilitació física de tota la xarxa d’aigua potable del municipi, comportant una obra de
millora social i urbanística del nucli del municipi de Campelles.
Vista la memòria valorada corresponent a la “Millora de la xarxa d’abastament d’aigua
potable al municipi de Campelles” de data setembre de 2011, per un import de 610.000
euros (iva inclòs), redactada pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Ripollès.
Vist que el termini per presentar la sol·licitud de la subvenció esmentada en el primer
paràgraf de la present part expositiva, és el proper 20 de setembre de 2011.
De conformitat amb l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local, i de conformitat amb el que estableix el ROAD,
RESOLC:
Primer. Aprovar memòria valorada corresponent a la “Millora de la xarxa d’abastament
d’aigua potable al municipi de Campelles” de data setembre de 2011, per un import de
610.000 euros (iva inclòs), redactada pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Ripoll.
Segon. Aprovar la sol·licitud de la convocatòria d’ajuts segons l’Ordre GRI/177/2011, de
22 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de
municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de
cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al
Poble Més, i realitzar tots els tràmits necessaris per la seva sol·licitud.
Tercer. Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària que es convoqui.
Intervencions
El regidor Sr. Josep Dordas demana què es farà amb l’actuació.
L’alcalde respon que es canviarà la xarxa municipal d’aigua existent, que és d’uralita, i
també la de les fonts i dels dipòsits.
El regidor Sr. Josep Dordas assenyala que l’actuació té un import elevat i que caldria
assegurar la mínima aportació de l’Ajuntament.
L’alcalde respon que, de moment, s’ha presentat la sol·licitud i que depèn del què es
resolgui es definirà l’abast de l’actuació.
Votacions
El ple ratifica el decret amb els vots favorables dels tres membres assistents, que suposen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
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2.3. RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
El ple ratifica la següent resolució d’alcaldia:
“Aprovació inicial d’un projecte d’obres”
L’ajuntament de Campelles té inclosa a l’anualitat PUOSC 2010 l’actuació “Redacció del
projecte d’ampliació de la plaça de l’Ajuntament” per import de 13.866,13 euros.
Atès que l’Ajuntament de Campelles té una actuació de major transcendència i interès
públic a desenvolupar, a data d’avui, que comprendria l’execució d’una escullera sota la
plaça de l’Ajuntament per evitar desprendiments de terra, com a conseqüència de la
remodelació de l’actual equipament públic i per evitar danys als habitatges que queden en
la cotes inferiors.
Atès que és necessari aprovar el projecte de l’escullera, a fi i efectes de poder licitar-ne el
contracte d’obres i complementar la documentació que cal presentar al PUOSC.
En compliment de la tramitació prevista als articles 37 i 38 del Decret 179/1995, del 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
RESOLC
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte titulat “Construcció d’escullera a la plaça de
l’Ajuntament”, redactat pel tècnic municipal, per import de 24.026,55€ IVA inclòs.
SEGON.- Iniciar un període d’exposició pública del projecte, per un període de trenta dies,
amb anuncis al Butlletí oficial de la província de Girona i al taulell d’anuncis de la
corporació.
TERCER.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es celebri.
Intervencions
L’alcalde explica que l’actuació té per objectiu l’assentament de la plaça.
Votacions
El ple ratifica el decret amb els vots favorables dels tres membres assistents, que suposen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
2.4. RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
El ple ratifica la següent resolució d’alcaldia:
“Sol·licitud d’una subvenció”
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Vista l’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores
dels ajuts a la gestió forestal sostenible, i es convoquen els corresponents a 2011, publicada
al DOGC número 5890 de 7 d’octubre de 2011.
Atès que l’ajuntament vol realitzar diverses actuacions relacionades amb el capítol II de la
Gestió Forestal Sostenible, segons la memòria valorada redactada per l’enginyer forestal
del municipi de Campelles.
De conformitat amb les esmentades bases i la convocatòria de subvencions .
En ús de les atribucions que em confereix l’art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de Règim Local,
HE RESOLT:
Primer. Acolliment de l’Ajuntament a les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts per
a la gestió forestal sostenible per l’any 2011, segons l’Ordre AAM/251/2011, de 5
d’octubre.
Segon. Sol·licitar una subvenció per el capítol II de les bases reguladores, Gestió Forestal
Sostenible, per dur a terme les actuacions descrites a la memòria valorada redactada per
l’enginyer forestal del municipi de Campelles, i per un valor total de 45.127,04 € (iva
inclòs).
Tercer. Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple en la primera sessió que es convoqui.
Quart. Notificar aquest Decret al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, Direcció del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de
Catalunya.
Votacions
El ple ratifica el decret amb els vots favorables dels tres membres assistents, que suposen la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA
S’assabenta al ple de la següents resolucions d’alcaldia:
1.

Aprovar el pagament a la Procuradora Sra. Elisabeth Hernández Vilagrasa, d’una
provisió de fons de 375 € per a la representació de l’Ajuntament de Campelles
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el procediment de recurs contenciós administratiu núm. 347/2011.
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3.
4.
5.
6.
7.
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Aprovar el pagament de l’aportació anual de la tècnica compartida de joventut al
Consell Comarcal del Ripollès per un import de 4.552,28 €.
Aprovar el pagament a l’empresa Tüv Rheinland Ibérica Inspection de 208,24 € per
a la inspecció periòdica reglamentària de la línia de Baixa Tensió.
Aprovar les liquidacions de la taxa de sòl, subsòl i volada a les empreses Iberdrola
Generacion SAU pels imports que es relacionen a l’expedient.
Atorgar el canvi de titularitat dels nínxols números 65 i 66 del cementiri de
Campelles.
Atorgar el canvi de titularitat del nínxol número 17 del cementiri de Campelles.
Autoritzar la cessió d’us de 30 unitats de cadires per tal de celebrar un acte
matrimonial fora de les dependències municipals.

4. ACORD PER A DISPOSAR DE LA LIQUIDESA DEL FONS MUNICIPAL DEL
PATRIMONI DEL SOL.
Vista la disponibilitat de fons que aquesta corporació té, i atès que té necessitats de
liquidesa de tresoreria, que segons les previsions de pagaments no es disposarà de fons
suficients per fer els pagaments ordinaris dels mesos de d’octubre, novembre i desembre de
2011.
Atès que l’any 2006 es va aprovar l’alineació de la parcel·la Pla Devesa, per un import de
191.500,00 euros destinades al patrimoni municipal del sol.
Ates que per decret d’alcaldia de data 30 de novembre de 2010, mitjançant el qual es va
aprovar la formalització d’un dipòsit bancari amb la Caixa Penedès per un per tal de
col·locar l’excedent de tresoreria en un Dipòsit bancari per l’import de 191.500,00 euros
corresponents a l’alineació de la parcel·la Pla Devesa
Atès que es va atorgar una subvenció de la Generalitat de Catalunya per mitjà del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya 2009, per l’actuació de Remodelació i ampliació de la Plaça
de l’Ajuntament, per import de 275.975,96 euros.
Atès que per decret d’alcaldia de data 24 de setembre de 2010 es va adjudicar
definitivament el contracte d’obres de Remodelació i ampliació de la Plaça de
l’Ajuntament a l’empresa Xavier Alsina SA, per import de 322.221,42 euros IVA inclòs.
Atès que es va aprovar la certificació d’obres núm. 7 de data 29 de juliol de 2011 de l’obre
Remodelació i ampliació de la Plaça de l’Ajuntament a l’empresa Xavier Alsina SA, per
import de 35.566,66 euros i que fins a la data s’ha executat un import de l’obre de
261.850,94 euros i fins a la data no s’ha ingressat cap quantia de la subvenció de la
Generalitat de Catalunya per mitjà del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2009, per
l’actuació de Remodelació i ampliació de la Plaça de l’Ajuntament, per import de
275.975,96 euros.
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Vist l’informe d’intervenció de data 21 d’octubre de 2011, mitjançant el qual s’informa
desfavorablement en la utilització de la liquidesa del dipòsit bancari amb la Caixa Penedès
per l’import de 191.500,00 euros corresponents a l’alineació de la parcel·la Pla Devesa, per
tant queda afectat aquest fons exclusivament al Patrimoni municipal del sòl, i en el cas que
aquesta corporació decideixi el contrari, aquesta intervenció retindrà l’import del dipòsit
bancari esmentat així com els interessos generats pel mateix fins a la data, del romanent de
tresoreria per despeses generals a 31 de desembre de 2010, mitjançant un projecte amb
finançament afectat en concepte de Patrimoni municipal del Sòl.
D’acord amb l’anterior, i amb la intenció de resoldre els problemes de liquidesa de la
corporació,
El ple adopta els següents acords:
Primer.- Utilitzar la liquidesa del Fons del Patrimoni Municipal del sol que es va dipositar
a la Caixa Penedès per l’import de 191.500,00 euros corresponents a l’alineació de la
parcel·la Pla Devesa. Fins que es resolguin els problemes de tresoreria.
Segon.- Retenir del Romanent de tresoreria per despeses generals del 2010, l’import de
191.500,00 euros per tal de finançar el patrimoni municipal del sol.

Intervencions
L’alcalde demana a l’interventor si pot explicar la proposta.
L’interventor explica que el PUOSC subvenció l’actuació de la Plaça de l’Ajuntament en
un 90% i que, a data d’avui, no s’ha rebut cap ingrés per part de la Generalitat. Explica que
s’han pagat 161.000€ d’obres executades, dels quals 150.000€ s’han pagat amb liquidesa
de caixa fet que ha portat a l’equip de govern a proposar aquesta mesura per poder fer front
al pagament de les despeses ordinàries de l’Ajuntament.
El regidor Sr. Josep Dordas assenyala que, per tant, s’han fet pagaments sense haver rebut
cap ingrés per part de la Generalitat.
L’alcalde pren la paraula i explica que el 31 de març l’obra havia d’estar acabada, fet que
no s’ha produït, afegint que l’empresa ha demanat cobrar aquella part d’obra que ha
executat d’acord amb el contracte signat. Continua explicant que l’Ajuntament ha pagat
part de l’obra que correspon al finançament de la Generalitat.
El regidor Sr. Josep Dordas assenyala que si no s’haguéssin avançat els diners de la
Generalitat ara no es plantejaria el problema.
L’alcalde explica que és obligació pagar per l’obra feta però és cert que això ha provocat
reduir molt el romanent, assenyalant que no es faran més pagaments sense la certificació
tècnica conforme l’obra està acabada.
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El regidor Sr. Marc Cutrina explica que, fins ara, no es pagava fins que arribava la
subvenció però el problema és que ara no arriben dins de termini.
El regidor Sr. Josep Dordas demana si les certificacions 6 i 7 s’han pagat.
L’interventor respon que no.
L’alcalde explica que no és voluntat posar en risc les finances de l’Ajuntament però que les
subvencions no s’ingressen i s’ha de fer front a despeses adquirides. Afegeix que l’empresa
constructora no ha de suportar la manca d’ingrés de la subvenció a l’Ajuntament.
L’interventor explica que l’Ajuntament compleix amb la Llei de morositat, la qual obliga a
pagar a cinquanta-cinc dies. En cas de pagar més tard, es poden demanar interessos de
demora.
Votacions
El secretari adverteix, prèviament a la votació, que la responsabilitat recau en aquells
membres del plenari que hi votin a favor.
Els acords s’adopten per majoria simple, amb el vots favorables de l’alcalde Sr. Joan
Dordas i el regidor Sr. Marc Cutrina. El regidor Sr. Josep Dordas vota en contra.
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5. MOCIONS D’ALTRES ENTITATS
5.1. Moció de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena respecte al sistema
d’atorgament de subvencions destinades a administracions locals de menys de 2.000
habitants.
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Vista la moció sobre el sistema d’atorgament de subvenció a municipis de menys de 2.000
habitants, aprovada pel ple de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena en data 18 de juliol
de 2011.
Vist que aquesta problemàtica exposada per l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena és
comuna a l’Ajuntament de Campelles
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Adherir-nos a la moció sobre el sistema el sistema d’atorgament de
subvencionas al municipis de menys de 2.000 habitants, adoptada pel ple de l’ajuntament
de Sant Martí de Llémena en sessió extraordinària de data 18 de juliol de 2011.
SEGON. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena.
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Intervencions
L’alcalde explica que, en relació al punt anterior, el pressupost mínim de l’actuació ha de
ser de 600.000€.
El regidor Sr. Josep Dordas demana com es finançarà la resta d’import.
L’alcalde respon que es buscaran altres opcions de finançament, assenyalant que l’aigua és
un problema a Campelles i que cal solucionar-lo.
Votacions
L’acord s’adopta per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, amb
el vot favorable dels tres membres assistents.

6. PROPOSTES D’URGÈNCIA
El ple aprova la urgència de les següents propostes, sotmetent-se a votació.
6.1.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A LA JUNTA DE PROTECCIÓ
CIVIL COMARCAL
L’Ajuntament de Campelles està adherit al Pla d’Assistència i Suport en matèria de
Protecció Civil als municipis de la comarca del Ripollès.
Aquell Pla preveu, entre d’altres, la creació d’una Comissió de Protecció Civil Comarcal,
la qual es va crear per acord del plenari del Consell Comarcal del Ripollès el passat 20 de
setembre de 2011, sota la denominació de Junta de Protecció Civil Comarcal.
Per a la participació en aquesta Junta és necessari designar-hi els representants de
l’Ajuntament de Campelles.
D’acord amb el previst a l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, la competència per a la designació dels representants municipals en
òrgans supramunicipals correspon al ple.
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Campelles a la Junta de
Protecció Civil Comarcal a l’alcalde, Sr. Joan Dordas i Riu, i, com a substitut, el regidor
Sr. Josep Dordas i Vila.
SEGON. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès als efectes oportuns.
Votacions
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L’acord s’adopta per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, amb
el vot favorable dels tres membres assistents.

6.2.- ADJUDICACIÓ DE LES SUBHASTES FORESTALS CORRESPONENTS A
LES ANUALITATS 2007, 2008 I 2011.
L’Ajuntament de Campelles va treure a subhasta els aprofitaments forestals aprovats per la
Direcció General de Medi Natural en el seu programa anual d’aprofitaments, corresponents
a les anualitats 2007, 2008 i 2011 les quals van quedar desertes.
Atès que s’ha posat de manifest a l’Ajuntament l’interès per a l’adquisició dels
aprofitaments forestals de les anualitats assenyalades anteriorment per empreses del sector.
Vist que l’enginyer forestal del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès ha posat
de manifest que les ofertes rebudes per aquest Ajuntament s’adeqüen al valor de les fustes.
Atès que l’article 55 de la Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya, preveu que
les entitats públiques, propietàries de terrenys forestals amb projectes d’ordenació o plans
tècnics aprovats que disposin de tècnics forestals, podran realitzar directament les
actuacions fixades per dits projectes o plans, sempre que estiguin previstes també en el
programa anual d’aprofitaments corresponent.
El ple adopta els següents acords:
PRIMER. Adjudicar les anualitats que s’assenyalen a les empreses ofertants següents:
Anualitat
2007
2008
2011

Empresa
Explotacions Forestals M. Bautista SL
Fitor Forestal SL
Fitor Forestal SL

Preu m3
24€
22€
22€

SEGON. Notificat aquesta acord a les empreses adjudicatàries, assabentant-les que les
actuacions es duran a terme sota la supervisió dels tècnics del CEINR.
TERCER. Comunicar aquesta acord al CEINR per a la seva deguda constància.
Intervencions
L’alcalde explica que des del CEINR s’ha recomanat adjudicar les subhastes per mantenir
el bosc en condicions i evitar la pèrdua de valor de la fusta.
Votacions
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Els acords s’adopten per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació,
amb el vot favorable dels tres membres assistents.
6.3.- CANVI DE DATA DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL MES
DE DESEMBRE
El proper ple ordinari correspon el dia 30 de desembre de 2011, dates de festes
Nadalenques.
Per evitar la coincidència del plenari amb aquelles dates.
El ple adopta el següent acord:
Celebrar la sessió plenària del mes de desembre el dia 23 d’aquell mes.
Votacions
L’acord s’adopta per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, amb
el vot favorable dels tres membres assistents.

7. GESTIÓ MUNICIPAL
No hi ha assumptes.
8. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
No hi ha assumptes.

No havent-hi més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 19 hores, de la qual, com a
secretari, estenc la present acta amb el vistiplau de l’alcalde.

Vistiplau,
Joan Dordas i Riu
Alcalde

Ignasi Planas i Corominas
Secretari

