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ACTA DE PLE
NÚM. 4/14
SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 16 D’ABRIL DE 2014
Inici: 20:30
Acabament: 21:30
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre (CIU-Indep)
Regidors/es
Sra. Dolores Cambras i Saqués (CIU-Indep)
Sr. Joan Navarro i Soler (CIU-Indep)
Sr. Gerard Soler i Perramon (UPSP)
Sr. Josep Nogué i Serrat (UPSP)
Absències:
Sra. M. Carme Simon i Orriols (CIU-Indep)
Sra. Blanca Villar Pérez(UPSP)

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries,
es reuneix el Ple de la corporació a l’objecte de celebrar la
sessió ordinària en primera convocatòria, sota la
presidència del seu titular i l’assistència dels regidors/es
relacionats al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari
interventor de l’Ajuntament comissionat pel Servei
d'Assistència a Municipis, Xaloc (Diputació de Girona)

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma a l'efecte de
tractar els punts inclosos en el següent:
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Correspondència i despatx oficial
Donar compte dels decrets de l’Alcaldia
Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Donar compte de la xifra oficial de població a 1-1-2014
Donar compte de de l’inici de la segona cobrança de Recaptació
Aprovació del compte de Recaptació a 31-12-2013
Aprovació de la modificació de l’ordenança de l’Impost Sobre vehicles de Tracció
Mecànica pel que fa els vehicles històrics.
9. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013
10. Proposta de suport a la consulta del dia 9 de novembre de 2014
11. Mocions d’altres Administracions i Entitats
11.1. Donar suport a les mocions de l’Ajuntament de Camprodon i Ripoll sobre la
proposta de revisió de la demarcació Notarial i Registral.
11.2. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ribes de Freser sobre reclamació
d’inversions al Ripollès.
11.3. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll per a la declaració de la
Portalada de Ripoll com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO.
12. Seguiment de la gestió municipal
13. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de l’ordre del
dia:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de les actes següents:
Acta núm. 1, de 15-01-2014, sessió ordinària del mes de gener
Acta núm. 2, de 26-02-2014, sessió extraordinària
Acta núm. 3, de 12-03-2014, sessió extraordinària i urgent
La proposta s’aprova per unanimitat sense esmenes
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2. Correspondència i despatx oficial
Es dona compte al Ple dels assumptes més rellevants rebuts a l’Ajuntament des del darrer Ple
següents:
Núm.
Ple
1
2

Data

3
4
5

2-03
1-04

Assumpte

29-01
25-02

- Escrit d’agraïment de la DGAL sobre tramesa plantilla de personal dins de termini
- Donar compte de la carta de la Diputació de Girona sobre prestació de serveis als
ajuntaments en relació a la LARSAL: creació de Comissió de Seguiment
- Escrit d’Urbanisme sobre validació de l’aprovació definitiva del Catàleg de Masies
- Escrit del DGRI sobre tramesa d’informació pressupostària
- Informació sobre períodes de crema dels Agents Rurals

El Ple en queda assabentat
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia següents:
Núm.
Ple
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Data
27-01
19-02
19-02
17-03
17-03
17-03
17-03
24-03
24-03
24-03
03-04

Matèria
Atorgament bestreta CEIC 2014
Aprovació compensació de deutes tributaris MBF
Moviment comptabilitat entre aplicacions pressupostàries vinculades
Autorització ús sala Molí
Baixa vehicle 2014
Baixa rebuts d’aigua
Baixes d’aigua
Aprovar liquidació aprofitament domini públic 2013. EP
Aprovar liquidació aprofitament domini públic 2013. GNF
Aprovar liquidació aprofitament domini públic 2013. Endesa
Autoritzar ús sala Psicomotricitat. Parés Assessors

El Ple en queda assabentat
4. Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local
Es dona compte de les actes següents:
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

1
2
3
4
5

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

sessió
sessió
sessió
sessió
sessió

del
del
del
del
del

dia
dia
dia
dia
dia

08-01-2014
29-01-2014
12-02-2014
26-02-2014
19-03-2014

El Ple en queda assabentat
5. Donar compte de la xifra oficial de població a 1-1-2014
Es fa saber que l’INE ha establert en 674 habitants al municipi la xifra oficial de població
de Sant Pau de Segúries a data 1-01-2014.
El Ple en queda assabentat
6. Donar compte de de l’inici de la segona cobrança de Recaptació
Es fa saber que del 15 d’abril al 30 de juny s’obre el període de pagament dels IBI,
Escombraries i 1r. trimestre de l’Aigua.
El Ple en queda assabentat
7. Aprovació del compte de Recaptació a 31-12-2013
Vist el compte de recaptació per conceptes, exercicis i número de càrrec, tancat a data 31 de
desembre de 2013 i la relació de rebuts pendents de cobrament detallats per any, concepte i
contribuent, tancat a 31 de desembre de 2013, del qual es desprenen les dades següents:
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Conceptes
Pendent anterior 31.12.12
Total càrrecs a 31.12.13
Ingrés en voluntària
Ingrés en executiva
Baixes
Pendent en voluntària
Pendent en executiva
Sumes
Interessos de demora
Recàrrecs d’apressament
Costes

Padrons i
liquidacions
72.786,32
520.826,11

Ingressos

Baixes

Pendent de
cobrament

461.638,81
16.950,61
50.564,35
478.589,42
317,09
1.876,71
339,16

Total ingressos a 31-12-13

50.564,35

16.007,61
47.839,75
63.847,36

481.122,38

Vist l’informe d’intervenció al respecte;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1. Aprovar el Compte de recaptació, tancat a 31 de desembre de 2013, presentat pel Consorci
Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
2. Notificar-ho al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès, pel seu coneixement i als
efectes adients.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria simple amb tres vots a favor de
l’equip de govern i dues abstencions del grup d’UPSP
8. Aprovació de la modificació de l’ordenança de l’Impost Sobre vehicles de
Tracció Mecànica pel que fa els vehicles històrics.
Es proposa al Ple la modificació de l’ordenança reguladora de l’impost
Tracció Mecànica pel que fa els vehicles històrics, següent:

Sobre vehicles de

Bonificacions
2. Podran gaudir d’una bonificació del 100 per 100 de la quota de l’impost, aquells vehicles amb
una antiguitat superior a 25 anys, considerats com a clàssics, quan concorrin els requisits
següents:
a) Que el titular tingui un mínim d’un vehicle que tributi al municipi
b) Aplicable a un màxim de 20 vehicles per titular
La proposta s’aprova per unanimitat
9. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013
“..”
Decret d’Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2013
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 s’obté a 31 de desembre de 2013 el
resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
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975.244,50
47.350,00
1.022.594,50
704.417,54
704.417,54

€
€
€
€
€
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Obligacions reconegudes

Operacions corrents
Operacions de capital

704.417,54 €
665.183,74
39.233,80

Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Reintegrament de pagaments
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament
2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a
l’inici de l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de pagament al
final de l’exercici

704.417,54
647.717,55
6.341,61
641.375,94
63.041,60

€
€
€
€
€

36.080,97
0,00
27.819,88
8.261,09

€
€
€
€

975.244,50
47.350,00
1.022.594,50
754.059,44
26.011,79
728.047,65

€
€
€
€
€
€

622.317,74
21.228,57
601.089,17
126.958,48

€
€
€
€

360.442,98
41.845,97
137.637,41
180.959,60

€
€
€
€

Total de creditors pendents de pagament: 71.302,69 €
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts totals
Drets anul·lats
Drets reconeguts nets
Operacions de corrent
Operacions de capital
Drets recaptats
Devolució d’ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

728.047,65 €
0,00 €

2. Exercicis tancats
Drets
Drets
Drets
Drets

pendents de cobrament a l’inici de l’exercici
cancel.lats
recaptats
pendents de cobrament al final de l’exercici

Total de deutors pendents de cobrament: 307.918,08 €
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
1. Total operacions no financeres (a+b)
(a) Operacions corrents:
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV
(b) Operacions de capital:
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII
2. Actius financers:
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII
3. Passius financers:
+ Drets reconeguts nets. Capítol IX
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX
4. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2+3):
5. Ajustos al resultat pressupostari:
- Desviacions positives de finançament
+ Desviacions negatives de finançament
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals
6. Resultat pressupostari ajustat (4-5):

27.674,79
62.863,91
728.047,65
665.183,74
-35.189,12
0,00
-35.189,12
0,00
0,00
0,00
-4.044,68
0,00
-4.044,68
23.630,11
0,00
0,00
7.192,16
30.822,27
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Resultat pressupostari ajustat SEC-95:
Drets
reconeguts
net

Obligacions
reconegudes
netes

Resultat
pressupostari

728.047,65

-665.183,74
-35.189,12
-700.372,86
0,00

62.863,91
-35.189,12
27.674,79
-19.092,96

Operacions corrents
Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres ( Capítols I a VII)
AJUSTAMENTS SEC 95

728.047,65
-19.092,96

Resultat pressupostari ajustat sec 95

8.581,83

1.4. Romanents de crèdit:
Els romanents de crèdit totals són de 318.176,96 € i el seu el detall és el següent:
1. D’impossible incorporació
2. D’incorporació obligatòria
3. Susceptibles d’incorporació:
a. Compromesos
b. Autoritzats
c. Retinguts
d. Disponibles
Total

0,00 €
0,00 €
318.176,96 €

318.176,96 €
318.176,96 €

Cal tenir en compte que, segons disposa l’article 175 del TRLHL, els crèdits per a despeses que
l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d’obligacions ja
reconegudes, quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 del
mateix text refós, que es podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients
recursos financers:
Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com
transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.
Els crèdits que estiguin compromeses
Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats
Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se de forma
obligatòria.
1.5. Romanent de Tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer és els següent:
Estat del romanent de Tresoreria:
1.(+)
2.(+)

Fons líquids
Deutors pendents de cobrar a final de l’exercici
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats
D’operacions comercials
De recursos d’altres ens públics
D’altres operacions no pressupostàries

Any 2013 (€)
Any 2012 (€)
Subtotal
Total
Subtotal
Total
111.433,40
29.943,88
340.736,62
413.278,32
126.958,48
164.778,685
180.959,60
195.664,33
0,00
0,00
0,00
0,00
32.818,54
52.835,34

Menys=ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva

3. (-)

Creditors pendents de pagament a final de l’exercici
De pressupost de despeses. Exercici corrent
De pressupost de despeses. Pressupostos tancats
De pressupost d’ingressos
D’operacions comercials
De recursos d’altres ens públics
D’altres operacions no pressupostàries

123.077,44
63.041,60
8.261,60
0,00
0,00
0,00
51.774,75

95.913,76
32.178,46
3.902,51

59.832,79

Menys=pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

I. (+)
II
III.

Romanent de Tresoreria total (1+2+3)
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat

IV

Romanent de tresoreria per despeses generals
(I+II-+III)

329.092,58
35.325,80

347.308,44
45.033,82

293.766,78

302.274,62

El Romanent de Tresoreria total ascendeix a 293.766,78 €, el qual està composat per 0 € de
romanent afectat a despeses amb finançament afectat, que es correspon amb l’import de les
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desviacions positives, per aplicacions pressupostàries i acumulades dels projectes amb
finançament afectat i de 35.325,80 € de saldos de dubtós cobrament. La diferència positiva de
293.766,78 €, és romanent de tresoreria per a despeses generals.
En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha obtingut un romanent
de Tresoreria POSITIU
1.6. Saldos de dubtòs cobrament:
D’acord amb l’article 191.2 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes
locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la Llei esmentada en matèria
pressupostària, així com la regla 83 de la Instrucció de comptabilitat model normal, es preveu
que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament
que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que s’ha dotat una provisió
per saldos de dubtós cobrament després d’haver analitzat els conceptes i la seva antiguitat sobre
la base de càlcul (dels capítols 1 a 3 d’ingressos i seguint els percentatges recomanats per la
Sindicatura de Comptes de Catalunya):
Anys
2013
2012
2011
2010
2009 i anteriors

Base de càlcul
86.750,76 €
27.185,43 €
12.015,06 €
7.326,95 €
13.524,32 €

% de provisió
5%
25 %
40 %
80 %
100 %
TOTAL

Import de provisió
4.337,54 €
6.796,36 €
4.806,02 €
5.861,56 €
13.524,32 €
35.325,80 €

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:





Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi
d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències,
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès
com la situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle econòmic, en terme de
capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons
el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos.
6. Atesa així mateix la proposta d’incorporació de romanents de crèdits, i en atenció a què no
resulta romanent de tresoreria NEGATIU.
Per tant,
Resolc:
1. APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 que en termes consolidats consta a la
part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall i documentació
preceptiva, d’acord amb el Text Refós 2/2004, de la Llei 39/88 d’Hisendes locals.
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2. Incorporar en el Pressupost de 2014 els romanents de crèdit detallats amb el finançament
següent:
DESPESES A INCORPORAR:
Aplicació pressupostària
2014.1.155.61905
2014.1.155.61904
2014.1.155.62600

Concepte
Passera sobre el Ter
Altres inversions
Equips processos informació

Finançament
2014.1.75080
2014.1.76100
2014.1.87000

PUOSC Generalitat
PUOSC Diputació de Girona
RT Despeses Generals

Total

Import
110.000,00 €
120.000,00 €
5.000,00 €
235.000,00 €

Total

50.000,00 €
110.000,00 €
75.000,00 €
235.000,00 €

3. DONAR COMPTE del resultat del la liquidació al Ple d’aquest Ajuntament en la propera sessió a
celebrar, de conformitat amb el què assenyala l’article 193.4 del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
4. TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda facultant Secretaria Intervenció per a la
signatura i formalització corresponents.
L’alcalde. Pep Palos i Sastre
En dono fe. El secretari interventor. Josep Ruiz i Muñoz
Sant Pau de Segúries, 4 d’abril de 2014
“...”
L’alcalde explica la liquidació del pressupost de 2013.
El Ple en queda assabentat
10. Proposta de suport a la consulta del dia 9 de novembre de 2014
Es fa saber que el dia 26-03-2014 vam rebre un escrit, via EACAT, de la vicepresidenta
del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Ens demana conèixer el compromís i col·laboració del consistori en l’organització de la
consulta del dia 9 de novembre de 2014.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries amb la celebració
de la consulta
2. Manifestar expressament la voluntat del consistori en col·laborar en l’ organització de
la consulta en els termes legalment establerts, consulta2014@gencat.cat, en tot allò que
permeti l’exercici de totes les competències municipals.
3. Trametre aquest acord a la Generalitat de Catalunya per a la seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat
11. Mocions d’altres Administracions i Entitats
11.1. Donar suport a les mocions de l’Ajuntament de Camprodon i Ripoll sobre la
proposta de revisió de la demarcació Notarial i Registral.
Vista la moció de l’Ajuntament de Camprodon següent:
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Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll següent

9

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia), a
l’ACM, FMC i als ajuntaments de Camprodon i Ripoll per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat
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11.2. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ribes de Freser sobre
reclamació d’inversions al Ripollès.
Vista la moció següent:

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i
Sostenibilitat), a l’ACM, FMC i a l’Ajuntament de Ribes de Freser per a la seva deguda
constància.
La proposta s’aprova per unanimitat

11

11.3. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll per a la declaració de la
Portalada de Ripoll com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO.
Vista la moció següent:

Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes
2. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll per a la seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat
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ajuntament@santpauseguries.cat - NIF P1718600H
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12. Seguiment de la gestió municipal
L’alcalde explica diferents temes de la gestió ordinària municipal:
-

-

-

-

S’han substituït les bombetes de la Ral per altres de baix consum
S’ha posat tanques de contenidors a la Ral
S’han acabat les obres de la Pl. Generalitat: nova font i entorn
S’ha reparat la plaça de l’Era davant el Pavelló: ara es discuteix si ha de ser per
aparcar o per a peatons. Farem la prova de que sigui peatonal quan torni el tècnic.
Aviat comencem les obres d’urbanització del car rer Mestres F. Sanz
Hem adquirit dos altaveus potents per actes públics de l’Ajuntament. Així no els hem
de llogar cada vegada. Els amortitzarem amb quatre actuacions.
Hem aconseguit que ens paguin la despesa que va fer l’Ajuntament per la passera del
Riu Ter: teníem un dèficit de 110.000 € que la Diputació de Girona ens pagarà com
aportació a l’obra ja feta.
Avui ens han ofert des del CEINR la possibilitat d’instal·lar Biomassa. La Diputació
ens donaria el 75% del cost amb un màxim de 50.000 € per la caldera i 100.000 €
per la xarxa de distribució.
Hem adecentat la nau municipal: neteja i ordenació dels espais
Hi ha un vehicle abandonat (4L) que l’alcalde ha trucat al propietari i aquesta
setmana el retira.
Tenim dos pressupostos pel Telecontrol de cal Falguera i esperem e l tercer.
Tenim el pressupost per pintar el pavelló al voltant de 8.000 €.
Hem fet gestions amb la propietària actual del solar d’Aquamarina per la cessió per
aparcament. Estem pendents que comencin les obres de neteja.
L’equip de govern prepara un Butlletí informatiu per donar a conèixer les feines que
ha executat des de l’Ajuntament. No tindrà dades econòmiques, només explicarà
quines han estat les actuacions.
Per acabar tenim pensat de fer una consulta als veïns sobre la substitució dels arbres
de la Plaça de la Generalitat. La idea és substituir-los per etapes per altres espècies
que no provoquin brutícia. Així es podran instal·lar terrasses a la plaça i donaran vida
al poble. Ara els arbres són un niu de brutícia de resines, fulles i pugó a més d’haver
ocasionat més d’una caiguda de veïns del poble.

El Sr. Solé comenta que si els criteris tècnics recomanen canviar els arbres, s’ha d’anar
per feina.
13. Precs i preguntes
No n’hi ha
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la corporació
al lloc i data dalt consignats.
El secretari,

Vist i plau,
Alcalde president,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre

