ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2012
Data: 29 d’octubre de 2012
Horari: 12,00 a 12,45 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim: Extraordinària.
Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernandez.
Regidors:
Elisa Torrelles Tormo
Jaume Borrero Montijano.
Manel Plana Farran
Joan Fontova Vilaró. (S’incorpora en el II punt de l’ordre del dia)
Silvia Olmo Pareja.
Jaume Fernandez Gonzalez.
Sara Merce Vila Galan.
Maria Carme Vidal Torruella.
Pasquale Musicco.
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Excusen la seva assistència Lluis Rodrigo Galan
Ordre del dia:
Primer.- Aprovació Provisional Modificació Ordenances Fiscals 2013.
Segon.- Proposta Acord Adhesió del Ple municipal al Pacte d’Alcaldes.
Tercer.- Sorteig Meses Electorals Eleccions Autonòmiques.
Quart. -Proposta Atorgament Subvencions 2012
Obert l’acte per la Presidència, es dóna compte dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, i es van
adoptar els següents acords:
I.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2013.
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació
de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels
supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà,
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de l’àrea d’hisenda,
es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de
les ordenances fiscals reguladores dels impostos:
a) Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l´Impost de Béns Immobles:
Article 8. Tipus impositiu i quota
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus impositius
següents:
Béns immobles de naturalesa urbana: 0,55
Béns immobles de naturalesa rústica: 0,56
Béns immobles de característiques especials: 1,30
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que
siguin d'aplicació.
La resta de l’ordenança s´ adhereix al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al
Butlletí Oficial de la Província num.149 de 25 d’octubre de 2012.
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les
ordenances fiscals reguladores de les taxes:
a) Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de la taxa de clavegueram
En concret a l’article 5 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
1. La quota tributària correspon a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de
clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 155,55 euros, per immoble,
més 105,84 euros per cada habitatge o local de negoci que integri dit immoble.

2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració es
determinarà en funció de la naturalesa i destí dels immobles. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa
següent:
Euros
a) Per cada habitatge, destinat a residència familiar ja sigui de caràcter
temporal o permanent
b) Per cada local destinat a usos comercials de venda al detall o al por
menor, bars, hotels i similars
c) Per cada finca o local destinat a ús industrial
d) Per cada finca o local destinats a altres usos

44,25
46,29
76,95
29,86

b) Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per recollida d´ escombraries
En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
2. A tal efecte s’aplicarà la següent tarifa:
a) Per cada habitatge
S’entén per habitatge el que es destinada a domicili de caràcter familiar i
allotjament que no excedeixin de 10 places.
b) Establiments dedicats a hotels, fondes, cafès, bars, venda de comestibles,
etc
c) Establiments comercials i petits tallers de reparació de maquinària situats
dins del casc urbà.
d) Establiments industrials, tallers i oficines.

Euros
100,75

151,75
110,60
110,60

3.- Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a 1 any.
4.- El Cànon de deposició controlada de residus municipals: l´import que correspongui satisfer per
aquest cànon serà repercutit als destinataris del servei de recollida d´escombraries d´acord amb la
normativa que és d´aplicació. Es faculta a la Comissió de Govern o Alcalde per aprovar el padró
de contribuents i l´import concret a liquidar. (Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les
infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus).
Tercer.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici de
2013 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament referenciats als acords anteriors i relatius a la fixació d’índexs, tipus tributaris,
beneficis fiscals de concessió potestativa i altres elements tributaris.
Així mateix, es publicaran tots els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Lleida.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
En el torn obert d’intervencions el Sr Alcalde comenta que degut a la situació de dificultat
econòmica, que es troben la majoria de famílies i per pal·liar l’efecte de la repercussió que suposa
l’aplicació de la Ponència de valors en els rebuts del Impost de Bens immobles ( Urbana),s’ha
considerat reduir el tipus impositiu, per no gravar més a les famílies i al mateix temps mantenir el
mateix nivell d’ingressos pressupostaris.
Respecte a la taxa de clavegueram i escombraries, s’augmenta l’IPC de Catalunya, que ha estat un
3,9 %.
Intervé el Regidor Sr Manel i comenta que la resta d’ordenances es mantenen igual i respecte a
l’escola Bressol i de Musica, es pretén arribar als objectius amb el mínim de despesa, en tractar-se
d’ uns serveis bàsics i tenint en compte la seva funció social.
Seguidament intervé el Regidor Sr. Jaume Fernandez i comenta estar d’acord amb la reducció del
tipus de l ‘IBI i celebra la nova línea adoptada, ja que l’any passat va estar una pujada molt dura, i
afegeix que el seu grup espera que es continuï així.
També comenta si es sap alguna cosa, respecte a la notícia apareguda en el Diari, de que el
Cadastre es plantejava una solució global per tots els municipis que havien sol·licitat revisió de la
ponència cadastral.
Contesta l’alcalde que de moment no, que tant aviat es sapigui quelcom es comunicarà.
Respecte a la resta de taxes el Regidor Sr Jaume Fernandez, manifesta que es lo normal.
I per últim respecte a l’escola Bressol pregunta si sobre les previsions de finançament de la
Generalitat, hi ha alguna novetat.
Contesta el Regidor de l’àrea Sr Manel i comenta que l’aportació serà de 1300 o 875 Euros per
alumne, en lloc dels 1.800 que es subvencionava. Es una bona retallada per les economies.
Seguidament intervé la Regidora Sara Vila, manifestant el seu beneplàcit en el tema de l’IBI, ja
que si be els impostos son necessaris, era mol alt respecte als altres municipis limítrofes.
També comenta i pregunta respecte a la Taxa de l’escola Bressol i Escola de Musica, la seva
proposta de tarificació social, si s’ha mirat, és possible ?.
Contesta el Regidor Sr. Manel i diu que certament es molt complicat.
Comenta a títol anecdòtic, que el dia de la presentació de pares i mares del nou curs, respecte a les
aportacions de les famílies, els dubtes sorgien per qüestions bàsiques del menjador, si era
esporàdic o no,. Aquesta reflexió es que si el menjador provoca tals desavinences, la tarificació
social tenint en compte rendes, es complicat. En el nostre entorn la seva aplicació es complicat.
Torna a intervenir la Regidora Sara Vila i comenta que l’ajuntament de la Seu d’Urgell, ho aplica i
creu que amb temps, pedagogia i voluntat política es pot tirar endavant.
Seguidament pregunta sobre el tema del menjador si es te previst cobrar per portar-ne carmanyoles.
El Regidor d’educació Sr. Manel, contesta i diu que no. Que la direcció de l’escola, juntament amb
pares i ajuntament van acordar, no deixar portar carmanyoles. Evitant possibles responsabilitats
per temes de salut alimentaria.
A continuació intervé la Regidor Maria Carme Vidal, e igualment celebra la baixada de l’IBI. I
respecte a les escombraries considera que s’hauria de fer un esforç i congelar la taxa, ja que es
l’impost que presenta mes morositat i que afecta a tothom.

Intervé l’alcalde i diu que representa un 16,4 % i que juntament amb IVTM, son els de menys
recaptació en voluntària.; afegeix que s’està estudiant per l’any que bé, procedir a estudiar una
aplicació diferent, ja que no és el mateix una sola persona que cinc, la generació de residus ha de
contenir l’element personal.
Intervé novament La Regidora Maria Carme i diu que per això s’hauria de congelar.
Per l’alcaldia es comenta, congelar esta bé però s’ha de cobrir el servei i manifesta que el període
de cobrament s’ha de tenir en compte, per no ser coincident amb altres impostos, que faci que molt
ciutadans es vegin amb problemes per fer front als mateixos.
Finalment intervé el Regidor Sr. Musicco Pasquale i s’afegeix al sentir generalitzat de celebrar la
baixada de L’IBI i respecte a les escombraries, es dona per contestat en la anterior intervenció de
l’alcaldia.
II.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una de les
iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra
l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb
moltes ciutats europees.
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a
llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat
que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els
seus esforços.
L'Ajuntament de Rosselló té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per a
reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes
d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts
d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març
2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020,
incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament
energètic procedeixi de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Rosselló fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a
2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Rosselló es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible
en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a
les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i
inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els
objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant
conveni, de la Diputació de Lleida, coordinadora territorial del Pacte a les Terres de Lleida)
Tercer.- L’Ajuntament de Rosselló es compromet també a elaborar un informe bianual per
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les
fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú)
en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea
(en els termes del model establert) i al President de la Diputació de Lleida

Essent aprovada dita proposta per unanimitat.
En el torn obert d’intervencions pren la paraula la Regidora Sara Vila i diu que es tracta d’ una
bona notícia i que apostar per les energies renovables a més de suposar un estalvi, ajuda a crear
ocupació.
III.--SORTEIG MESES ELECTORALS ELECCIONS AUTONÒMIQUES.
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei Orgànica
5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les formalitats legals establertes,
es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa electoral que es constituirà el dia 25 de
novembre de 2012, per a les eleccions convocades mitjançant Reial Decret 100/2004, resultant les
persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen.
SECCIÓ: 1
MESA: A
TITULARS:
PRESIDENT: CHAVERO BARBECHO, FRANCISCO MANUEL

DNI 40890560X

1r VOCAL: FERNANDEZ CATALA, SOLEDAD

DNI 40818206Z

2n VOCAL: ARIZA PEREZ, SILVIA

DNI 47692119D

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: CREUS GISPERT, CAROLINA

DNI 43726575X

DEL PRESIDENT: ESCUER MONTER, JOSE RAMON

DNI 43729644C

DEL 1r VOCAL: AGRAMUNT CALL, GERARDO

DNI 43719078B

DEL 1r VOCAL: ARNAU RIUS, ISABEL

DNI 40873589J

DEL 2n VOCAL: DELGADO GARCIA, JOAQUIN

DNI 40809707W

DEL 2n VOCAL: ALOY DIAZ, MIGUEL ANGEL

DNI 43749550P

SECCIÓ: 1
MESA: A
RESERVES ADDICIONALS:
DEL PRESIDENT: ARANGO MARIN, AMPARO

DNI 49538415A

DEL PRESIDENT: FERNANDEZ OLLER, NURIA

DNI 43713990Y

DEL 1r VOCAL: BOTARGUES BAÑERES, NATIVIDAD

DNI 78056365T

DEL 1r VOCAL: CERVANTES DOTOR, INMACULADA CONCEPCIO
DEL 2n VOCAL: BALDOMA GARCIA, EDUARD

DNI 43712250Z
DNI 43742660H

DEL 2n VOCAL: CAPELLES SOLE, DOMINGO

DNI 40888827W

SECCIÓ: 1
MESA: B
TITULARS:
PRESIDENT: OLMO DEL ABRIL, EVA MARIA

DNI 47679616H

1r VOCAL: ORDUÑA CACHO, ALBERTO

DNI 47687007A

2n VOCAL: MARIN RUIZ, ANTONIO

DNI 40884786D

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: JURADO ORTIZ, ELISABET

DNI 43738965A

DEL PRESIDENT: MARTINEZ FERNANDEZ, SONIA

DNI 43726651V

DEL 1r VOCAL: MELGOSA DIAZ, GABRIEL PEDRO

DNI 47682064M

DEL 1r VOCAL: OLAYA BICARDI, LOURDES

DNI 40856454J

DEL 2n VOCAL: GALLEGO CERCOS, MARIBEL

DNI 78083270H

DEL 2n VOCAL: HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA PILAR

DNI 43392596Z

SECCIÓ: 1
MESA: B
RESERVES ADDICIONALS:
DEL PRESIDENT: LARA CALVILLO, MARIA CARMEN

DNI 45485260T

DEL PRESIDENT: MAYORAL CAPDEVILA, JOSE ANTONIO

DNI 40856546J

DEL 1r VOCAL: LASHERAS ABADIAS, JUAN JOSE

DNI 78060087L

DEL 1r VOCAL: JOVE PORTA, JOAN MARC

DNI 40869913V

DEL 2n VOCAL: ORIOL PARRILLA, LAIA

DNI 47980861D

DEL 2n VOCAL: GORGUES TOMAS, FRANCESC

DNI 47687675G

SECCIÓ: 1
MESA: C
TITULARS:
PRESIDENT: SUBIRA CATALA, LAIA FRANCISCA

DNI 43736551G

1r VOCAL: TRIBO BARBOSA, JOSE

DNI 78069236Z

2n VOCAL: VILLA CARDENAS, JOSEFA

DNI 41068245C

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: ROPERO LOBATO, CARLOS

DNI 40894757K

DEL PRESIDENT: VILA VARGAS, ISABEL

DNI 47696366R

DEL 1r VOCAL: VILADROSA CLUA, JORDI

DNI 40869891H

DEL 1r VOCAL: TORRES FUENTES, MIGUEL ANGEL

DNI 41096286R

DEL 2n VOCAL: PARES BOTARGUES, M. JESUS

DNI 40875609D

DEL 2n VOCAL: SENTENACH FILELLA, MARIA DE LOS ANGELES

DNI 40898368K

SECCIÓ: 1
MESA: C
RESERVES ADDICIONALS:
DEL PRESIDENT: PARRILLA VIDAL, MARIA MONTSERRAT

DNI 40969555T

DEL PRESIDENT: PARRA SANCHEZ, MARIA LUISA

DNI 40841957Y

DEL 1r VOCAL: PUÑAL GUILLAUMET, ALBERT

DNI 47692814Z

DEL 1r VOCAL: VISA HERNANDEZ, MARIA PILAR

DNI 40891193E

DEL 2n VOCAL: TORRENT PAREJA, JORDI

DNI 47676973C

DEL 2n VOCAL: VILLAR ROSIÑA, ARMANDO

DNI 47902519M

Segon. Comunicar aquest ACORD a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu
del mateix.
IV.- PROPOSTA ATORGAMENT SUBVENCIONS 2012
Per la Regidoria de Joventut, Associacions i Recursos Humans, es presenta la proposta, per a
l’atorgament de subvencions municipals destinades a associacions locals per fomentar les activitats
culturals, esportives, de solidaritat i cooperació; i de promoció de les dones corresponents a
l’exercici 2012.
Les subvencions atorgades són, a tots els efectes, despeses de dret públic; tenen caràcter propi,
voluntari i eventual.
Comenta la Regidoria que s’ha intentat garantir en tot moment, els principis rectors de l’activitat
de foment (publicitat, objectivitat, i igualtat, amb adequació a la legalitat pressupostària.
Els criteris de valoració han estat per les activitats culturals actes populars i gratuïts, els que
fomentin la participació i comunicació entre les persones, valoraran especialment aquells actes i/o
activitats que fomentin la difusió de la cultura catalana en tots els seus àmbits d’expressió i
manifestació i contribueixin a enriquir la programació cultural del poble. i que, pel seu caràcter,
siguin de difícil finançament.
Respecte a les subvencions esportives s’ha valorat les peticions de clubs o entitats que tinguin com
a únic objectiu la pràctica de l’esport i que, com a conseqüència d’això, els seus practicants no
rebin cap tipus de retribució econòmica.
Es fomenta l’esport de base i s’intenta potenciar les entitats que realitzin un major nombre
d’activitats i que facilitin la participació del major nombre de persones possible.
La proposta d’atorgament es la següent:
SUBVENCIONS OTORGADES A ENTITATS 2012
ENTITATS
AMPA LA ROSSELLA

NOM REPRESENTANT

NIF

SOL·LICITAT

OTORGAT

Noemi Lorente

G-25253493

2.500,00

1.800,00

ASSOCIACIÓ MARIANA

Pilar Gasol Seuma

Q-25000485

600,00

600,00

CLUB BITLLES ROSSELLÓ

Llibert Roque Gillaument

1.200,00

800,00

CLUB BITLLES S.ANTOLI

Agusti Gorgues Magri

1.200,00

800,00

SOCIETAT CAÇADORS S. PERE

Pepe Mena

CORAL FLOR D’ESPIGOL

Araceli Galan Seuma

G-25524505

7.700,00

2.200,00

ASS. DONES ALKANISSIA

M.Angeles Bañeres

G-25306564

2.000,00

2.000,00

ASS. JUBILATS S. ANTOLI

Antonio Perez Ruiz

2.000,00

1.700,00

CLUB CICLISTES ROSSELLÓ

Eulalio Pareja Fernandez

2.000,00

1.200,00

ESBART ROSSELLONES

Nuria Garcia Garcia

G-25056896

4.470,00

2.250,00

FUTBOL BASE MIG SEGRIA

Salvador Abad Fernandez

G-25420886

CEIP LA ROSSELLA

G-25249046

500,00

AMPA ESCOLA BRESSOL
CLUB FUTBOL ROSSELLÓ
TOTAL

s/ conveni
200,00

Juan Mari Botargues

G-25332180

3.000,00
17.050,00

S’aprova per unanimitat.
En el torn obert d’intervencions la Regidora Sara Vila pregunta perquè el Futbol Base i Club de
Futbol Amateur no tenen subvenció.
Contesta l’alcalde que el Futbol Amateur a rebut 3.000 Euros i el Futbol Base rep l’import
estipulat en el Conveni signat.
Intervé novament la Regidora Sara Vila i comenta que el Club de Futbol rep una quantitat superior
a la mitjana de les altres associacions.
L’alcalde contesta que rep pel que es justifica, es una activitat d’una duració anual, no esporàdica i
els criteris no poden ser els mateixos.
Finalment intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que es poden penjar a la pàgina WEB.
Contesta la Regidora Silvia Olmo, que es farà.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dotze hores
quaranta cinc minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico.

