ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 4 DE JULIOL DE 2007
Data: 4 de Juliol de 2007
Horari: 20 a 21 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim : Extraordinària d’acord amb l'article 38 del Reglament d'organització i funcionament i
Regim Jurídic de les Entitats Locals de 28/11/1986
Hi assisteixen:
Alcalde :
Jaume Fernández González.
Regidors
Lluís Rodrigo Galán
Antoni Magí Capell Tehas.
Raül Morlans Monjo.
Macià Jove Rodes.
Bartomeu Gorgues Gorgues.
Josep Gorgues Rius.
Elisa Torrelles Tormo
Pere Joan Vidal Torruella.
Montserrat Folguera Bañeres
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
S’han excusat d’assistir-hi:
Sara Mercè Vila Galán, regidora
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació
2. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació
3. Proposta de creació Regidories i Composició Àrees de Treball.
4. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes.
5. Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els
quals ha d’estar representat l’Ajuntament
6. Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament
7. Constitució Grups Municipals.
8. Regim de Retribucions ; Indemnitzacions i Dietes Membres Corporació.
9. Proposta de nomenament de tresorer. Ratificació Decret.
10. Coneixement Decrets de l’Alcaldia.
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I.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA
CORPORACIÓ.
Es aprovada per unanimitat l’Acta de la sessió constitutiva de la corporació, celebrada el dia
16 de juny de 2007, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors i les regidores
disposen d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria, i a la qual tots i
totes donen llur conformitat.
II.- REGIM DE SESSIONS
De conformitat amb allò que s’estableix als articles 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases
del règim Local, 97, 98, 99, 100 i 101 del DL 2/03, de 28 d’abril, TR de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i concordants del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim
de sessions ordinàries, de periodicitat preestablerta, i de sessions extraordinàries, que poden
ésser, si s’escau, urgents. És competència plenària fixar la periodicitat de les sessions
ordinàries dels òrgans col·legiats amb competències resolutòries, tenint en consideració el
següent: El Ple, atesa la població del municipi, ha de celebrar sessió ordinària com a mínim
cada tres mesos,
En virtut de quant s’ha exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:
Primer. Establir la següent periodicitat
• SESSIONS ORDINÀRIES: Una sessió cada DOS MESOS, el últim dijous de cada
mes. Per motiu de les vacances d’estiu, el primer ple ordinari es farà al mes de
setembre de 2007.
• SESSIONS EXTRAORDINÀRIES: A criteri de l’Alcalde o quan es compleixi el
quòrum que determina la llei.
Segon. Acordar que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Rosselló se celebraran
preferentment el últim dijous de cada mes. En cas que el dia previst per la celebració de
sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el primer dia hàbil següent.
Tercer. Acordar que l’horari per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple de
l’Ajuntament serà el que es determini de forma expressa a la convocatòria de la sessió.
Quart. Acordar que, durant el mes d’agost de cada any, no se celebrarà sessió ordinària del
Ple de l’Ajuntament.
Cinquè. Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.
El Regidor Sr. Raül Morlans Monjo i portaveu del Grup IpR, pregunta si la convocatòria a
les sessions tindran la publicitat necessària per coneixement de la població, manifestant
l’Alcaldia, que es donarà la publicitat necessària pels mitjans que actualment es disposen,
pregons, radio, tauló d’edictes etc.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per unanimitat.
III.- PROPOSTA CREACIÓ REGIDOREIS I COMPOSICIÓ DE LES ÀREES DE
TREBALL DE L'AJUNTAMENT. DELEGACIONS.
Acte seguit, per al millor estudi i preparació dels assumptes que han de sotmetre’s a
l'aprovació de l’Ajuntament en ple, la Corporació a proposta del Sr. Alcalde i de conformitat
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amb els articles 20. 1. c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local; 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; i 124. 2 i 134 i següents del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre. escoltats els membres integrants de la Corporació, prèvia
amplia deliberació, per unanimitat s'acorda la creació de les següents Regidories i àrees de
treball, a les quals s'adscriuran els Regidors que igualment s’expressen,
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1r.- Crear les Regidories de caràcter permanent següents i efectuar a favor dels seus membres
que a continuació es relacionen, una delegació específica d'atribucions de gestió dels
assumptes de les seves respectives Àrees d'actuació :
a) Economia, Urbanisme i territori.
Titular. Pere Joan Vidal Torruella.
b) Educació, Benestar Social e Immigració.
Titular : Antoni Capell Tehas.
c) Cultura, Joventut, Sanitat i àrea de polítiques de la dona.
Titular: Montserrat Folguera Bañeres.
d) Medi Ambient, Festes i Esports.
Titular : Lluís Rodrigo Galán.
e) Seguretat Ciutadana.
Titular: Jaume Fernández i González.
2on.- Crear les següents Àrees de Treball:
2. 1.- Àrea d’Alcaldia i Seguretat Ciutadana
Competències:
Representar l’Ajuntament, dirigir el govern i l’administració municipal, publicar,
executar i fer complir els acords municipals, circulació i estacionaments, trànsit rodat i totes
aquelles que li atribueix la legislació vigent.
I altres atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives Àrees d'actuació.
2. 2.- Àrea de Urbanisme i territori.
Competències:
Planejament urbà, patrimoni municipal, arquitectura i edificis municipals,
pavimentació, clavegueram, edificacions, vials urbans, camins i altres que puguin ser
atribuïbles per la legislació vigent.
I altres atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives Àrees d'actuació.
2. 3.- Àrea d’Educació i Cultura.
Competències:
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Escola Bressol Municipal “Pas a Pas”, CEIP “La Rosella”, Punt Edu, projecció
pública de l’Ajuntament, Entitats i associacions del municipi, promoció de la cultura,
equipaments cívics i culturals, participació ciutadana, agenda cultural.
I altres atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives àrees d'actuació.
2. 4.- Àrea de Acció Social.
Competències:
Formació ocupacional, Serveis socials, famílies, promoció del voluntariat, llar de
jubilats, atenció a la tercera edat, promoció de la dona, salut pública, inserció laboral, impuls
de les tecnologies de la informació i la comunicació, Ràdio Rosselló, web oficial de
l’Ajuntament, butlletí informatiu municipal, coordinació ús dependències Ajuntament,
publicacions i protocol
I altres atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives Àrees d'actuació.
2. 5.- Àrea de Medi Ambient, Festes i Esport.
Competències:
Entitats i associacions del municipi, agenda recreativa, espai jove, comissió de festes,
celebracions tradicionals.
Gestió de l’aigua, habitabilitat de la població, zones verdes, parcs municipals, neteja urbana,
educació ambiental.
Activitats esportives, esport de base, complexos esportius municipals, piscines municipals…
I altres atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives Àrees d'actuació.
3er.- Les delegacions especifiques d’atribucions en aquestes àrees i en favor de les
Regidories tenen caràcter específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article
43. 4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes relacionats
amb les matèries assignades.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió. Resten
excloses les facultats de resolució
4art.4. 1.- La Àrea de Treball de Urbanisme i territori estarà integrada per les persones següents:
President/a: Pere Joan Vidal Torruella regidor delegat.
Vocals:
- Bartomeu Gorgues Gorgues representat/s del Grup Municipal de CIU.
- Jaume Fernández González representant del Grup Municipal de ERC.
- Macià Jove Rodes, representant del Grup Municipal de IpR
4. 2.- La Àrea de Treball de Acció Social estarà integrada per les persones següents
President/a: Antoni Capell Tehas i Montserrat Folguera Bañeres regidors delegats
Vocals:
- Elisa Torrelles Tormo, representat/s del Grup Municipal de CiU
- Sara Vila Galán, representant del Grup Municipal de IpR
4. 3.- La Àrea de Treball d’Educació i Cultura, adscrita a la Regidoria del mateix
nom, estarà integrada per les persones següents
President/a: Antoni Capell Tehas i Montserrat Folguera Bañeres regidors delegats
Vocals:
- Elisa Torrelles Tormo, representat/s del Grup Municipal de CiU.
- Sara Vila Galán, representant del Grup Municipal de IpR
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4. 4.- La Àrea de Treball de Medi Ambient, Festes i Esports adscrita a la Regidoria del
mateix nom, estarà integrada per les persones següents
President/a: Lluís Rodrigo Galán, regidors delegat.
Vocals:
- Josep Gorgues i Rius representat del Grup Municipal de CiU
- Montserrat Folguera representant del Grup Municipal de PSC.
- Raül Morlans Monjo, representant del Grup Municipal de IpR.
5è.- . Aquestes comissions duran a terme les seves reunions d’acord amb la periodicitat que
el Regidor delegat estableixi.
Es aprovada per unanimitat, a expenses de la designació dels representats del Grup de
IpR en les Àrees creades.
Els vocals a assignar en les Àrees pel Grup IpR, se acorda donar-los per nomenats una
vegada siguin designats.
IV.- PROPOSTA CREACIÓ COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES.
Atès els articles 116 i 20. C de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 58 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, referent a la composició i funcionament de la
Comissió Especial de Comptes.
Atès que es tracta d'una comissió de caràcter obligatori en ]'organigrama municipal.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Crear la Comissió Especial de Comptes. amb la finalitat d'examen, estudi i informe
dels comptes anuals de la Corporació.
Segon.- Aquesta Comissió estarà integrada per la representació proporcional del diferents
grups polítics que integren la corporació. La composició serà la següent:
Alcalde: Sr. Jaume Fernández i González
Vocals: Sr. Pere Joan Vidal Torruella
Sr. Josep Gorgues Rius
Sr. Raül Morlans Monjo

ERC
PSC - PM
CIU
IpR

Tercer.- La Comissió Especial de Comptes, farà també les funcions de l’Àrea d’Hisenda, i la
seva composició serà la mateixa.
Quart.- Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat.
V.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS.
Acte seguit, per part del Sr. Alcalde es procedeix a donar coneixement a la Corporació de les
resolucions adoptades en les matèries següents i proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
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Primer.- Nomenar al regidor Sr. Antoni Capell Tehas, com a representant de l’Ajuntament de
Rosselló al Consell Escolar del Col·legi Públic “La Rosella” de Rosselló; i en la Comissió de
Escolarització de Secundaria, així com a representant de qualsevol altre òrgan que hagi de
disposar de representació municipal en matèria d’Ensenyament i que es constitueixi amb
posterioritat a aquest acord, llevat de resolució en contrari.
Segon.- Nomenar al regidor a Pere Joan Vidal Torruella. com a representant en la Junta de
Compensació PMU 1B.
Tercer.- Nomenar a la regidora Montserrat Folguera Bañeres, com a representant de
l’Ajuntament en l’Agrupació d’Emissores Municipals “ EMUN “.
Quart. Nomenar al, Sr. Jaume Fernández González, com a representant de l’Ajuntament de
Rosselló a la Mancomunitat Intermunicipal de l’Abastament d’Aigua de Pinyana.
Cinquè.- Comunicar aquest acord als Directors dels Centres afectats i Entitats pel seu
coneixement i efectes.
Essent aprovada per unanimitat
VI.- NOMENAMENT TINENTS D'ALCALDE I ORDRE SUBSTITUCIONS.
Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 16 de juny de
2007, i en virtut de la potestat d’autoorganització, ha de designar els tinents d’alcalde.
De conformitat amb el que disposa l’article 35. 2. b) del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els Tinents d’alcalde són un òrgan
necessari de l’Ajuntament, i en atenció a garantir una continuïtat en les seves competències,
aquesta alcaldia a l’empara d’allò que disposen els articles 21. 2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53. 2 i 55 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 46.
1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans
esmentada, RESOLC:
1r.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit
es relacionen, :
Sr. Pere Joan Vidal Torruella, primer tinent d’alcalde
Sr. Lluís Rodrigo Galán, segon tinent d’alcalde
2n.- Les substitucions en l’Alcaldia es faran d’acord amb l’ordre de nomenament. En els
casos d’absència, malaltia o impediment, les funcions de l’Alcalde solament podran ser
assumides mitjançant delegació expressa, d’acord amb l’article 47 de la RD 2568/1986.
3r.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la sessió extraordinària que s’ha de fer
d’acord amb l’article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
4t.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, sens perjudici
que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.
5è.- Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidors designats.
La Corporació resta assabentada.
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VII.- CONSTITUCIÓ GRUPS MUNICIPALS
Ateses les facultats establertes en l’article 73. 3 de la Llei 7/85, de bases de règim local,
article 50 apartat primer del DL 2/03, de 28 d’abril, TR de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i les disposicions complementàries del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, relatives a la constitució de grups municipals a efectes de
la seva actuació corporativa.
Atès que d'acord amb el resultat de les eleccions municipals de 27 de maig de 2007, els
partits polítics que han obtingut representació a l’Ajuntament han estat, ERC, IpR, CiU, i
PSC.
Atès que per un millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació, es pot acordar
pel Ple de la Corporació, la creació de grups municipals.
Atès l'article 50 del D. L. 212003 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, en concordança amb els articles 23 i següents del RD. 2568/1986.
El Ple de l'Ajuntament adopta per unanimitat, el següent acord:
Primer.- Crear els grups municipals de ERC. IpR, CiU i PSC als que quedaran adscrits els
regidors de cada una d'aquestes formacions.
Segon.- Designar portaveu de cada grup, als regidors següents:
Portaveu del grup d’ERC Jaume Fernández i González, Portaveu del Grup de IpR Raül
Morlans Monjo. Portaveu del grup de CiU: Bartomeu Gorgues i Gorgues i Portaveu del,
grup del PSC: Pere Joan Vidal Torruella.
Tercer.- Constituir la Junta de Portaveus, la qual tindrà reunió el dilluns de la mateixa
setmana que s’hagi de celebrar Ple ordinari, essent la Composició la indicada al punt 2.
Quart.- El règim jurídic dels grups municipals de l’Ajuntament de Rosselló, serà el previst en
els articles 50 i 51 del DL 2/03, de 28 d’abril, TR de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i 23 a 26 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (RD 2568/86, de 28 de novembre).
VIII.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS
CÀRRECS ELECTES
1. ANTECEDENTS
El passat 27 de maig de 2007 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 16 de juny.
Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta
corporació així com de la retribució que comporta.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa
concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els

Avgda. Catalunya,2 . Tfn. (973)730001 . Fax (973)730033 . e-mail: ajuntament@rossello.net . 25124 ROSSELLÓ (LLEIDA) . P-2523200-J

7

seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial,
en les condicions que estableixi el ple de la corporació.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
1er.- Establir que, amb efectes de 1 de juliol de 2007, el senyor/la senyora Jaume Fernández i
González, alcalde d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec percebent per aquest concepte
l’import de 12. 000,00 € bruts anuals.
2on.- Establir el règim d’indemnitzacions i dietes a favor dels membres de la corporació, per
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats i altres directament relacionades amb el
càrrec, que es detallen tot seguit:
1. Plens 100 euros/sessió.
2. Àrees de Treball, 75 euros/sessió. Els Presidents d’Àrees de Treball rebran 150
Euros/sessió
3. Treballs relatius a la Regidoria i representació 50 euros/sessió.
4. Junta de Portaveus 50 Euros
Aquestes assignacions tindran els següents màxims mensuals:
Tinents d’Alcalde 600 Euros/ mensuals.
Regidors amb responsabilitat de Govern 500 Euros/mensuals.
Portaveus de Grup 250 euros /mensuals
Regidors sense responsabilitat de Govern 150 Euros/mensuals.
3er.- Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les
despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental
d’aquestes. La indemnització per quilometratge s’abonarà a raó de 0,36 euros.
4art - Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
El Sr. Raül Morlans Monjo, com a portaveu del Grup IpR, no esta d’acord i vota en contra de
dita proposta.
Essent aprovat per majoria absoluta.
IX.- PROPOSTA NOMENAMENT TRESORER. RATIFICACIO DECRET.
Constituïda la Corporació Municipal amb data de 16 de juny de 2007, i atès que l’article 92. 4
de la LBRL 7/85 estableix que la responsabilitat administrativa de les funcions de tresoreria
podrà ésser atribuïda a membres de la Corporació en els supòsits que estableixi la legislació de
l’estat, i amb les garanties que estableixen l’article 164. 2 del RD Legislatiu 781/1986.
Atès el que disposa l'article 2 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs
de treball reservades a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació poden ser atribuïdes a membres
de les corporacions o a personal funcionari sense habilitació de caràcter nacional.
L’art. 164. 2 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que és obligatori
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constituir fiança tant si el tresorer és personal funcionari d’habilitació de caràcter nacional,
personal funcionari sense habilitació o membre de la corporació.
Atès que als efectes de constitució de fiança del regidor designat tresorer, la Corporació podrà
rellevar-lo d’aquesta obligació però responent - ne solidàriament els restants regidors del
resultat de la gestió d’aquell.
Atès que l’exercici de les funcions de tresoreria per un dels membres de la Corporació serà
gratuït i tindrà com a durada mínima la d’un any natural.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i
amb caràcter urgent fins que el Ple ratifiqui el present acord, RESOLT:
Primer. Nomenar com a tresorer de fons municipals al regidor Sr. Pere Joan Vidal Torruella,
per termini del mandat de l’actual corporació, és a dir, per quatre anys, el qual exercirà el
càrrec amb els drets i obligacions previstes a la legislació vigent.
Segon. Rellevar el regidor nomenat Tresorer de l’obligació legal de prestar fiança, fent - se
responsables solidaris del resultat de la seva gestió els regidors que votin favorablement al seu
nomenament.
Tercer. Autoritzar al regidor Sr. Pere Joan Vidal Torruella per tal que, conjuntament amb el
Sr. Jaume Fernández i González, alcalde de l’Ajuntament i el Senyor Segundo Fèlix Ruiz
Martínez, secretari interventor de l’Ajuntament, puguin disposar dels fons existents als
comptes corrents i d’estalvi de les entitats bancàries amb què l’Ajuntament de Rosselló els
tingui concertats. A aquests efectes serà necessària la signatura conjunta de les tres persones
indicades per tal de poder disposar dels fons de la Corporació Municipal.
Quart. Procedir al canvi d’autorització de signatures davant les entitats bancàries, a favor de
les persones que s’indiquen:
Alcalde: Sr. Jaume Fernández i González.
Tresorer: Sr. Pere Joan Vidal Torruella
Secretari - interventor: Sr. Segundo Fèlix Ruiz Martínez
Cinquè. Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.
Essent ratificat per unanimitat
X.- CONEIXAMENT DECRETS DE L’ALCALDIA.
Els regidors es donen per assabentats/ades dels decrets següents :
- Decret Aprovació 3ª Certificació i ultima de l’obra “ Mur contenció carrer Canal de
Pinyana “, redactada per l’Enginyer Lluís Homdedeu Perez i que ascendeix a la quantitat de
52. 564,74 Euros i procedir al seu pagament.
- Decret denegació permís a l’empresa Filastic d’abocament d’aigües residuals a la llera
publica i atorgar el permís pel que fa a l’abocament d’aigües sanitàries a la canonada
existent.
- Decret devolució fiança a Joaquim Galeano, per respondre restitució voreres, obres
executades en Carrer Raval 13.
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- Decrets atorgament exempció pagament IVTM a favor de Antoni Olivares Serrano i Jesus
González Rodríguez com a persones disminuïdes.
- Decrets acceptació pressupost adquisició ordinador e impressora per Alcaldia.
- Decret acceptació pressupost revisió Circuit Torre Refrigeració per a la legionel·losis.
- Decret aprovació relació de factures per un import de 142. 488,34 Euros.
Complit l'objecte de la convocatòria, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió, quan eren les
vint i una hores. Dono Fe.
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