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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Núm.: 5/2014
Caràcter: ordinària
Dia: 9 de maig de 2014
Inici: 21:00
Acabament: 21:45
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcalde president:
Els/Les regidors/res:

Excusen:

Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart
Sr. Pere Suñer i Vilanova
Sra. Elena Llongarriu i Guillamet
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
Sr. Jordi Aspar i Bas
Sr. Lluís Pairó i Carola
Sra. Mireia Solé i Hernández

Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat per l’Organisme Autònom
Administratiu de la Diputació de Girona “Xaloc” per a les funcions públiques de
Secretaria a l’Ajuntament de Molló.
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 convocada en legal forma a l'efecte
de tractar el següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària prevista pel dia 2 de març de
2014.
2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
3. Correspondència i despatx oficial.
4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
5. Donar compte de la relació de factures aprovades.
6. Donar compte de la tramesa de l’informe d’execució corresponent al primer
trimestre del pressupost de 2014 al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
7. Aprovació del compte de Recaptació a 31-12-2013.
8. Donar suport a mocions d’altres entitats:
8.1. Aprovació de la Declaració dels 35 d’Anys d’Ajuntaments Democràtics.
8.2. Donar suport a la moció de l’Ajuntament de Ribes de Freser sobre reclamació
d’inversions al Ripollès.
9. Aprovació del projecte bàsic i executiu de reforma i ampliació d’edifici de vestidors
de la piscina, Molló.
10. Assumptes urgents.
11. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DEL CANVI DE DATA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA PREVISTA PEL
DIA 2 DE MAIG DE 2014.
Per unanimitat s’acorda el cavi de data de la sessió ordinària preestablerta pel dia 2
de maig per motius de gestió ordinària de l’Ajuntament, al dia d’avui.
La proposta s’aprova per unanimitat.
2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es proposa l’aprovació de les actes de les sessions:
Acta núm. 3. Ordinària de 14 de març de 2014
Acta núm. 4. Extraordinària de 28 d’abril de 2014
La proposta s’aprova per unanimitat sense esmenes.
3. 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

Data

Assumpte

14/03

Full informatiu del cos d’agents rurals en relació als períodes de crema.

2

24/03

3

26/03

4

20/03

5

04/04

6

30/04

Comunicació del Consell Comarcal del Ripollès en relació al l’augment del cànon
sobre la disposició del rebuig dels residus de l’Agència de Residus de Catalunya
pels municipis que han iniciat la recollida selectiva de la fracció orgànica.
Vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, sol·licitud de compromís
i col·laboració amb el Departament de Governació en l’organització de la consulta
del 9 de novembre.
Departament de Territori i Sostenibilitat. Informe de la delimitació de les zones de
soroll de les carreteres de la Generalitat que discorren pel terme municipal de
Molló.
Direcció General per la Immigració. Comunicacions d’informes d’estrangeria
emesos.
Hospital de Campdevànol. Tramesa del document “Pla estratègic 2013-2016”

El Ple en queda assabentat.
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Núm.
Ordre
Ple

Data

Assumpte

1

28/02

2
3

10/03
14/03

Autorització, disposició i reconeixement de la despesa corresponent a la quota del 2014,
del Consorci Alba-Ter.
Bonificació de l’IVTM d’un vehicle de més de 25 anys.
Autorització al Punt d’Infoenergia del Ripollès per obtenir informació municipal sobre
consums energètics municipals.
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4
5

17/03
18/03

6

18/03

7

18/03

8

20/03

9

21/03

10

21/03

11

28/03

12

28/03

13
14

31/03
31/03

15
16

31/03
31/03

17

31/03

18
19

03/04
07/04

20

10/04

21

10/04

22
23

14/04
14/04

24

15/04

25
26

15/04
16/04

27

17/04

28
29
30
31

22/04
25/04
29/04
05/05

Aprovació de la taxa per expedició d’informe urbanístic.
D'atorgament d'ajuda econòmica a l'Ajuntament de Camprodon per a la celebració del
Carnestoltes de la Vall de Camprodon.
D’atorgament de llicència d’obres al C/ Costabona, 6, d’Espinavell, per la construcció
d’un envà interior.
D’atorgament de llicència d’obres al C/ dels Pirineus, 2-4, per la reparació d’una escala
exterior.
Autorització, disposició i reconeixement de la despesa corresponent a la quota BTT 2014
de Ripollès Desenvolupament.
Atorgament d’una aportació econòmica a la Fundació Esclerosi Múltiple per acollir-nos a
la campanya Mulla't per l'Esclerosi Múltiple.
Atorgament d’una aportació econòmica a l’associació TRADICAT per organitzar actes
rebuda de la Flama del Canigó 2014.
De requeriment de documentació per a llicència de parcel·lació de l’Era de Ca l'Isidre, al
veïnat de Ginestosa.
D’aprovació del Conveni entre l’Ajuntament i la Mancomunitat de la Vall de Camprodon
per a la participació a l’organització d’una activitat de fi i sortida d’etapa de la Volta
Ciclista a Catalunya 2014.
De canvi de titularitat sobre el dret d’ús d’un nínxol del cementiri municipal.
De convocatòria d’ajudes destinades a pares i mares i/o tutors legals pel servei de llar
d’infants, curs 2012/2013.
De canvi de tresorera.
D’atorgament de llicència d’obres menors al C/ de les Marrades, 4, Baixos 2n, per canvi
de paviment exterior.
D’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini per als exercicis econòmics 2015-2017 i
del límit màxim de despesa no financera.
Decretant tres dies de dol oficial per la mort de Mossèn Josep Riera i Justó.
De liquidació de la taxa d'expedició dels certificats de terrenys d’aprofitament farratger
en comú 2014.
De contractació de serveis per a la redacció de la modificació del POUM i projecte de
reparcel·lació i urbanització del PAU 1 de Molló.
D’execució subsidiària de les obres de la urbanització de Can Gassiot I, al veïnat de
Favars de Molló.
D’atorgament de llicència d’obres al C/ de l’Església, 11, de Molló, per refer teulada.
D’autorització d’ocupació del domini públic local amb un Snack-bar a Coll d’Ares,
anualitat 2014.
D’atorgament de llicència de primera utilització al veïnat dels Grell, 5B, Masia la Bola,
de Molló.
D’atorgament d’ajuda econòmica a l’Escola Doctor Robert de Camprodon.
D’atorgament d'ajuda econòmica l’Associació per les noves Tecnologies de la
Comunicació a la Vall del Ritort.
D’encàrrec del projecte Tècnic “Millora i ampliació de l’edifici municipal de la piscina de
Molló” pel PUOSC 2013-2017.
De modificació de l’expedient de generació de crèdits 1/2014
Autorització ús del Centre Social de Migjorn els dies 4,5 i 6 de juliol de 2014.
De baixa per caducitat en el padró d’habitants.
De nomenament de tribunal per procés selecció personal piscina 2014.

El Ple en queda assabentat.

5.DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE FACTURES APROVADES.
Es dona compte al Ple de la relació de factures aprovades, que és de la 3 a la 7 de
2014.
El Ple en queda assabentat.

6. DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE L’INFORME D’EXECUCIÓ CORRESPONENT
AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST DE 2014 AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
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D’acord amb el que disposa el RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprovà el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, així com la Llei
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, l’elaboració,
aprovació i execució dels pressupostos de les entitats locals es realitzarà en un marc
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
A més, la despesa computable de les entitats locals, d’un any respecte de l’anterior,
no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de
l’economia espanyola, essent el límit màxim per aquest exercici de l’1,7%.
D’altra banda, segons l’article 18 de la LO 2/2012, les Administracions Públiques
faran un seguiment de les dades de l’execució pressupostària i ajustaran la despesa
pública per tal de garantir que quan es tanqui l’exercici no s’incompleixi l’estabilitat
pressupostària.
Així mateix, l’article 21 de la norma esmentada estableix la obligatorietat d’aprovar
un pla econòmic financer en cas que s’incompleixi l’estabilitat pressupostària,
l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, i que aquest ha d’ésser aprovat pel
plenari de la corporació i tramès a l’òrgan qui exerceix la tutela financera (Generalitat
de Catalunya), per a la seva aprovació i seguiment.
Es per tot això que es dóna compte al ple d’aquesta corporació de l’informe
d’avaluació sobre el compliment dels objectius que contempla la Llei Orgànica
2/2012, corresponent a l’execució del primer trimestre del pressupost de 2014, el
contingut del qual és el següent:
F.3.2 Informe Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública
1º Trimestre Ejercicio 2014
|
|
Estabilidad Presupuestaria
|
|
|
|
|
Ajuste S.Europeo Cuentas
|
|
|
| Ingreso no | Gasto no |Ajustes propia|Ajustes por
|Capac/Nec.
|
|
Entidad
| financiero | financiero |Entidad
|operaciones internas|Financ. Entidad|
+----------------------+------------+------------+--------------+--------------------+---------------+
|09-17-107-AA-000 Molló|464.255,29 €|433.255,29 €|
1.085,76 €|
0,00 €| 32.085,76 €|
|

Datos adicionales del formulario F.3.2.
|
Capacidad/ Necesidad Financiacion de la Corporacion Local|
32.085,76 €|
|Objetivo en 2013 de Capacidad/ Necesidad Financiacion de la Corporacion contemplado en el Plan
Economico Financiero aprobado|
34.825,00 €
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
F.3.3 Informe de cumplimiento de la Regla del Gasto
1º Trimestre Ejercicio 2014
|
|
Gasto máximo admisible Regla de Gasto
|
|
|
|
|
|Aumentos/
|
|
|
|
|
|Gasto
|
|disminuciones|
|
|
|
|
|computable |
|(art.12.4) |Limite de la|
|Gasto computable|
|
|Liquid. 2012|Tasa de referencia |Pto. 2013
|Regla Gasto |
|Pto. 2013
|
|
|(GC2012)
|(2) =
|(IncNorm2013)|(4) =
|
|(GC2013)
|
|
|(1)
|(1) * (1 + TRCPIB II)|(3)
|(2) + (3) |
|(5)
|
| 09-17-107-AA-000 Molló |411.378,94 €|
417.549,62 €|
0,00 €|
0,00 €|
|
417.549,62 €|
|Total de gasto computable|411.378,94 €|
417.549,62 €|
0,00 €|
0,00 €|
|
417.549,62 €|
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO.
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva
1º Trimestre Ejercicio 2014
|
|
|
|

Deuda viva a final del trimestre
|Operaciones con|

|

|
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|
|
| 09-17-107-AA-000 Molló

|

|Entidades de crédito
198.843,78 0,00

|Total Deuda viva
|
198.843,78 €|

F.3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley
orgánica 2/2012.
Comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla
la Ley Orgánica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto de las Entidades que forman parte del sector
Administraciones Públicas de esta Corporación:
Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. que contempla el Plan Económico Financiero
aprobado.
Cumple el objetivo de Regla del Gasto.
Informe de evaluación del que debe tener conocimiento el Pleno de esta Corporación.

Aquest informe va ser tramès i signat electrònicament, a través de la plataforma
habilitada a tal efecte, dins l’oficina virtual per a la coordinació financera amb les
entitats locals de la web del Ministeri d’Economia i Hisenda i Administracions
Públiques, en data 6 de maig de 2014.
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:

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
Total ingressos a 31-12-13

Padrons i liquidacions Ingressos
18.205,44
325.108,70
270.794,83
15.994,52

Baixes

Pendent de
cobrament

4.575,69

29.803,30
22.145,52
51.948,82
287,41
2.276,07
216,76
289.569,59

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.
La proposta s’aprova per unanimitat.
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8. DONAR SUPORT A MOCIONS D’ALTRES ENTITATS
8.1. DONAR SUPORT A LA “DECLARACIÓ DELS 35 D’ANYS D’AJUNTAMENTS
DEMOCRÀTICS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA”.
Vista la Declaració de la Federació de Municipis de Catalunya i de l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques següent:
35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA
El 3 d’abril d’enguany es compleixen trenta-cinc anys de les primeres eleccions
municipals democràtiques i el 19 d’abril trenta-cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics.
Després de 40 anys de dictadura, eren elegits al 1979 per sufragi universal, les
primeres alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors de l’etapa democràtica. La
societat catalana va celebrar aquelles eleccions amb il·lusió, esperança i amb la
certesa que la llibertat era un valor que havíem de defensar després del llarg camí
cap a la democràcia per fer una societat més justa.
No podem oblidar que política ve de polis (que era la ciutat en la Grècia clàssica on
es va inventar la democràcia) i ciutadania de la civitas romana, on existien els
edificis públics representatius que administraven els drets i deures dels ciutadans. Al
llarg d’aquests anys, els ajuntaments, hereus d’aquesta tradició clàssica, han estat
una escola de ciutadania per garantir l’exercici de drets civils i polítics.
La contribució dels ajuntaments per transformar les nostres ciutats i els nostres
pobles, sense cap mena de dubte, ha estat extraordinària. La feina de totes aquelles
persones i de les que han vingut després ha jugat un paper importantíssim en la
modernització i la transformació del nostre país. A la seva dedicació, altruista i
vocacional, els devem la millora de la nostra qualitat de vida actual.
Aquell any 1979 les ciutats i pobles del nostre país patien moltes mancances, dèficits
socials, urbanístics, d’infraestructures i de serveis. Els nous electes escollits van
haver de començar pràcticament des de zero, això sí, amb molta empenta i il·lusió.
Per això, avui, trenta-cinc anys després, cal que homenatgem aquelles dones i homes
que es van posar al servei dels ciutadans i dels que al llarg d’aquests anys han
continuat la seva tasca, amb l’objectiu de construir projectes col·lectius des dels
valors i des de la voluntat de transformació social, amb la complicitat del ric teixit
associatiu existent a moltes ciutats i pobles de Catalunya. Ningú no pot negar el
paper dinamitzador i de lideratge dels nostres governs locals en la construcció del
país i en el progrés de la societat.
Malgrat tot això, malgrat aquesta empenta i aquesta il·lusió, els ajuntaments en tots
aquests anys han estat reivindicant un finançament més just i adequat. Durant
aquests gairebé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent,
en la mesura que l’aportació financera de l’Estat i de la Generalitat a les
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.
En un moment com l’actual, en què des de l’Estat volen que el paper dels
ajuntaments quedi reduït a la mínima expressió, davant els greus problemes que té la
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nostra societat i que s’expressen de manera demolidora en les nostres ciutats i
pobles, defensem més que mai que els ajuntaments, com a governs locals i
administració més propera a la ciutadania, han de tenir un paper actiu en la solució
dels problemes socials existents avui en dia per tal de continuar essent el principal
instrument de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
El municipalisme, des de la constitució dels primers ajuntaments democràtics a l’any
1979 –amb una aposta per la llibertat, per una societat més justa i amb participació
social- sempre ha tingut com a base principal el servei a la ciutadania i l’autonomia
local.
La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, volen
avui fer un reconeixement a tots els electes locals que durant aquests trenta-cinc
anys han estat al capdavant dels seus pobles i ciutats duent a terme una tasca vital
per millorar les condicions de vida dels seus veïns i veïnes. En aquest sentit, des de
l’FMC i l’ACM seguim i seguirem treballant i donant suport perquè el municipalisme
pugui donar respostes als nous reptes que tenim com a país.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següent:
1. Donar-hi suport en tots els seus termes, tot fent palès la tasca que han desenvolupat els
ajuntaments i els governs locals en aquests 35 anys, que han permès transformar
socialment, econòmicament i territorialment el país.
2. Traslladar aquest a la Federació de Municipis de Catalunya i de l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques per a la seva deguda constància.
La proposta s’aprova per unanimitat.

8.2. DONAR SUPORT A LA MOCIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS
SOBRE RECLAMACIÓ D’INVERSIONS ESTATALS NECESSÀRIES AL RIPOLLÈS.
Vista la moció del Consell Comarcal del Ripollès següent:
APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER
NECESSÀRIES PER AL RIPOLLÈS

A

RECLAMAR

LES

INVERSIONS

ESTATALS

Vista la moció referent a reclamar les inversions estatals necessàries per al Ripollès,
presentada pel grup comarcal d'ERC-AM, la qual és del contingut literal següent:
"Els pressupostos de l’Estat espanyol per al 2014 han posat de manifest, de nou, la
poca voluntat per a invertir en el territori català, una situació que es repeteix cada
any i que demostra la poca sensibilitat dels governs centrals.
El pressupost estatal per a les comarques gironines va suposar el 2013 una caiguda
d’un 60% respecte l’exercici anterior. El pressupost de 2014 continua i confirma
aquesta tendència i, de nou, la inversió a les comarques gironines cau un 62%
respecte l’any anterior, quedant-se tan sols en 43 milions d’euros.
La situació per a la nostra comarca és encara pitjor.
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Les inversions estatals al Ripollès es limiten a 15.000 euros en partides
pressupostàries testimonials per a trams de la N-152 i a l’estudi informatiu de la
carretera Olot-Ripoll.
De nou no apareix cap impuls pressupostari per a inversions tan prioritàries com la
perillosa N-260, l’efectiva realització de les variants de la N-152, el reclamat túnel de
Toses o el desdoblament de la línia de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà.
Totes aquestes inversions no hem de considerar-les necessàries, hem de considerarles prioritàries. Prioritàries per a les correctes comunicacions i per desenvolupament
de la nostra comarca i la seva gent, atenent la consideració que les particularitats
geogràfiques del Ripollès l’han convertit en un territori amb dèficits i handicaps
específics que, per sentit comú, necessiten d’un tractament prioritari en inversions.
I d’aquesta consideració prioritària que mai ha tingut el govern central en depèn el
futur d’una comarca com el Ripollès.
Per tot això, el grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana que se
sotmeti a dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de la Gestió l’adopció
dels acords següent:
Primer. Reiterar la reivindicació de les inversions imprescindibles que necessita el
Ripollès: les variants de la N-152, l’execució de les inversions en la N-260, el túnel
de Toses i el desdoblament de la via de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà.
Segon. Reclamar al Govern estatal que en el tràmit parlamentari d’aprovació dels
pressupostos per al 2014 inclogui partides específiques d’inversió per a aquestes
prioritats territorials del Ripollès i es planifiqui d’una vegada per totes la seva
execució.
Tercer. Traslladar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca del Ripollès per
tal que sigui aprovada als plens respectius.
Quart. Traslladar aquest acord a tots els partits representats al Congrés dels Diputats
i al Senat."
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a aquesta moció en tots els seus termes.
2. Traslladar aquest acord al Govern d'Espanya (Ministeri de Foment), a la Generalitat de
Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat), i al Consell Comarcal del Ripollès per a
la seva deguda constància i efecte.
La proposta s’aprova per unanimitat.

9. APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ
D’EDIFICI DE VESTIDORS DE LA PISCINA, MOLLÓ
Vist el projecte d’obra ordinària redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del
Ripollès titulat “Reforma i ampliació d’edifici de vestidors de la piscina municipal de
Molló”.
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Vist que l’arquitecte municipal ha dirigit l’equip responsable de la redacció del projecte de
conformitat a les instruccions de l’equip de govern de l’Ajuntament.
De conformitat amb l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local,
en relació amb els articles 36 i següents del ROAS;
Es proposa al Ple:
1. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització referent a la “Reforma i ampliació d’edifici
de vestidors de la piscina municipal de Molló”.
2. Sotmetre el projecte d’urbanització a informació pública per termini de 30 dies mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la corporació.
Fer-ne difusió als llocs de pública concurrència de la població.
Durant el període d’informació pública, l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que
vulgui examinar-ho, als efectes que es presentin les al·legacions i suggeriments que es
considerin pertinents.
3. En cas que no es presentin al·legacions el projecte quedarà aprovat definitivament sense
necessitat de prendre cap altra acord i, prèvia certificació de Secretaria, es publicarà l’anunci
d’aprovació al BOP de Girona.
La proposta s’aprova per unanimitat.
10. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
11. 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 Il·lm. Sr. Josep Coma i Guitart, al lloc, data i hora,
dalt consignats.
El secretari,

CPISR-1
C Josep
Ruiz i
Muñoz
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