ref. 13/2011
ord. Octubre

PLE ORDINARI
Sessió del dia 28 d’octubre de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria Dolors
Ferrer Canals, Ana Isern Font (Tinents d’Alcalde), Lluís Font Massot, Pere Bonavia
Gummà, Blai Bahí Larios, Adrià Bardera Àvila, Ginesta Miró Ezquerra (Regidors).
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de les Actes corresponents a la sessió ordinària del
dia 26 d’agost de 2011 i a les sessions extraordinàries dels dies 5 i 25 d’octubre
de 2011
Es dóna lectura als esborranys de les Actes corresponents a la sessió ordinària del dia
26 d’agost de 2011 i a les sessions extraordinàries dels dies 5 i 25 d’octubre de 2011,
les quals són aprovades sense cap mena de modificació per la totalitat dels assistents.
Extrem segon.- Acord de verificació del contingut del text refós del Projecte de
modificació puntual del Pla General d’Ordenació al Sector S.U.S.-5 (Parc
d’activitats) i del text refós del Pla Parcial d’aquest Sector, una vegada han estat
englobats en un cos únic els annexos que l’integraven.
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 22 de desembre
de 2010, acordà aprovar definitivament la modificació del Pla general en la zona SUS5 Parc d’activitats i el Pla Parcial d’aquesta mateixa zona, promogut per SOTUA, S.L.,
tot supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la presentació
d’un text refós, verificat per l’òrgan que atorgà l’aprovació provisional, que incorporés
diversa documentació;
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 26 d’abril de 2011, acordà verificar el
contingut del text refós del Projecte de modificació puntual del Pla General de Sant
Pere Pescador al Sector S.U.S.-5 (Parc d’activitats) i del text refós del Pla Parcial
d’aquest mateix sector, els quals incorporaven les prescripcions dels acords
d’aprovació definitiva adoptats per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona a
l’esmentada sessió;
Atès que el nostre Ajuntament traslladà l’acord de verificació, juntament amb dos
exemplars diligenciats dels textos refosos de la modificació del Pla General i del Pla
Parcial, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per tal que li donés
conformitat;
Atès que, posteriorment, des de la Comissió Territorial d’Urbanisme foren retornats al
nostre Ajuntament aquests exemplars diligenciats amb la finalitat que es pogués requerir
a l’entitat promotora SOTUA, S.L. la presentació d’uns nous exemplars d’ambdós textos
refosos que englobessin cadascun, en un cos únic, els annexos que els integraven;
Atès que SOTUA, S.L. ha donat entrada al nostre Ajuntament dels textos refosos
corresponents a aquesta modificació del Pla general i al Pla Parcial, els quals engloben
ja, en un cos únic, els annexos que els integren;
Atès que l’Arquitecta municipal ha informat favorablement la verificació d’ambdós
documents i la continuació de l’expedient;

Atès el que disposen l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de
la Llei d’Urbanisme, i l’article 109 del Decret 305/2006 d’aprovació del Reglament de la
Llei d’Urbanisme;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Acordar la verificació del text refós del Projecte de modificació puntual del Pla
General de Sant Pere Pescador al Sector S.U.S.-5 (Parc d’activitats) i del text refós del
Pla Parcial d’aquest mateix sector, els quals incorporen les prescripcions dels acords
d’aprovació definitiva adoptats per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en
sessió de data 22 de desembre de 2010 i que, a la vegada, engloben cadascun, en un
cos únic, els annexos que els integraven.
Segon.- Trasllada el present acord, juntament amb dos exemplars diligenciats dels
textos verificats, a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè hi doni la seva
conformitat i ordeni la publicació de l’acord d’aprovació definitiva al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

Extrem tercer.- Aprovació del compte general de l’exercici econòmic 2010
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que el Compte General de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador corresponent a
l'exercici de 2010 ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de
Comptes d'aquest Ajuntament en sessió de data 12 de setembre de 2011;
Atès que l'Edicte corresponent a l'exposició pública d'aquest Compte General durant
un termini de quinze dies, i vuit dies més, fou publicat al Butlletí Oficial de la Província
núm. 178 de data 16 de setembre de 2011;
Atès que, en el transcurs del període d'exposició pública del Compte, no ha estat
presentada cap reclamació, esmena o observació relativa al mateix; i
Atès que l’article 212 del Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador corresponent a l’exercici econòmic de 2010.
Segon.- Trametre la documentació referida a aquest Compte a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.
Tercer.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
Extrem quart.- Aprovació definitiva del Projecte constructiu d’un sistema de
drenatge pel carrer Sant Sebastià del nucli urbà de Sant Pere Pescador
Es dóna compte als assistents de la proposta de lAlcaldia que es transcriu a
continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 26 d’agost de 2011, adoptà l’acord
d’aprovar inicialment el Projecte constructiu d’un sistema de drenatge pel carrer Sant
Sebastià del nucli urbà de Sant Pere Pescador;
Atès que aquest projecte ha estat sotmès a exposició pública pel termini de trenta dies,
a comptar des de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província
núm. 167 de data 1 de setembre de 2011;

Atès que, en el transcurs del període d’exposició pública del projecte, els serveis
tècnics municipals i el tècnic redactor del projecte han valorat la conveniència d’ubicar
la caseta de quadres i el grup electrogen, contemplats al projecte constructiu, a la zona
d’equipaments del Carrer Delícies, enfront del Centre Cívic Polivalent i collindant amb
l’edifici de la Llar d’infants, amb la conseqüent necessitat de preveure les connexions
elèctriques entre l’esmentada caseta i el dipòsit de pluvials projectat a la cruïlla entre
els Carrers Marinada i Sant Sebastià;
Atès que, per aquest motiu, els redactors del projecte (ABM serveis d’enginyeria i
consulting, S.L.) han elaborat una memòria valorada que recull les obres
complementàries necessàries a la referida reubicació de la caseta de quadres i del
grup electrògen;
Atès que l’Arquitecta i l’Enginyer assessors municipals han informat favorablement
aquesta memòria valorada i la seva incorporació al Projecte constructiu d’un sistema
de drenatge pel carrer Sant Sebastià del nucli urbà de Sant Pere Pescador per al
tràmit d’aprovació definitiva d’aquest; i
Atès el que disposa l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(Decret 179/1995, de 13 de juny);
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte constructiu d’un sistema de drenatge pel
carrer Sant Sebastià del nucli urbà de Sant Pere Pescador, el qual preveu un
pressupost d’execució per contracte (PEC) de 371.242,22 € (Tres-cents setanta-un mil
dos-cents quaranta-dos euros amb vint-i-dos cèntims), tot incorporant-hi la memòria
valorada per a la realització de les obres complementàries de reubicació de la caseta
de quadres i del grup electrogen, pressupostades (PEC) en 48.286,41 € (Quaranta-vuit
mil dos-cents vuitanta-sis euros amb quaranta-un cèntims); per la qual cosa el PEC de
la totalitat del projecte serà de 419.528,63 € (Quatre-cents dinou mil cinc-cents vint-ivuit euros amb seixanta-tres cèntims).
Segon.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
Extrem cinquè.- Aprovació inicial de la modificació de les ordenances municipals
de circulació i reguladora de la via pública de Sant Pere Pescador
L’Alcalde explica quines són les principals modificacions que proposa introduir a les
ordenances municipals de circulació i de regulació de la via pública.
Pel que fa a la primera, les modificacions principals fan referència a la creació d’una zona
20 de vianants, integrada pel Carrer Major, la Plaça Major, el Carrer Girona, el Carrer
Verge del Portalet i un tram del Carrer del Carme. Dins d’aquesta zona, es regula el
règim d’estacionament dels vehicles, tot incloent-hi les reserves per a càrrega i
descarrega.
Pel que fa a l’ordenança reguladora de la via pública, les principals modificacions
consisteixen en la introducció del color “negre” dins de la relació de colors autoritzats per
a diversos elements col·locats a la via pública. A la vegada, es regulen les bonificacions
de la taxa per ocupació de la via pública per a aquells establiments que renovin el seu
mobiliari, tot atorgant-se una pròrroga de dos anys del termini màxim per portar a terme
aquesta renovació.
Seguidament, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta següent:
“Atès que s’ha vist la conveniència d’introduir diverses modificacions a l’ordenança
municipal de circulació i a l’ordenança municipal reguladora de la via pública; i
Atès que la modificació d’aquestes ordenances s’ha redactat en virtut de les
competències que, amb caràcter general, atribueixen la potestat normativa i
sancionadora del municipi;

El Ple municipal, a proposta de l’Alcaldia, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal de circulació i de
l’ordenança reguladora de la via pública de Sant Pere Pescador, tot introduint-hi el
redactat que consta com a document annex a la present proposta dins del
corresponent expedient.
Segon.- Sotmetre a exposició pública el redactat d’aquesta modificació de les
ordenances, pel termini d’un mes a comptar des de la publicació del corresponent
Edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes que puguin presentar-se les
al·legacions que s’estimin oportunes.
Tercer.- Determinar que, en el supòsit que no es presentin al·legacions durant el
període d’exposició pública, l’aprovació de la modificació de l’ordenança municipal de
circulació i de l’ordenança reguladora de la via pública de Sant Pere Pescador quedi
elevada a definitiva, sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
Extrem sisè.- Informació sobre els Decrets de nomenament dels membres de la
Comissió especial de Comptes i dels representants municipals a la “Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de
Roses i el Baix Ter”
Es dóna compte als assistents del contingut del Decret de l’Alcaldia de data 31 d’agost
de 2011 que es transcriu a continuació, als efectes de la seva ratificació:
“Atès que correspon el nomenament dels membres de la Comissió Especial de
Comptes del nostre Ajuntament, d’acord amb el que estableixen l’article 116 de la Llei
de Bases de Règim Local, l’article 58 de la Llei Municipal de Catalunya i l’article 127
del Reglament d’Organització i Funcionament de les Corporacions Locals; DICTO la
present RESOLUCIÓ:
Primer.- Nomenar al Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa Figueras i al regidor Sr.
Pere Bonavia Gummà com a membres de la Comissió Especial de Comptes, la qual
estarà presidida per l’Alcalde.
Segon.- Notificar el present Decret als interessats i que se’n doni compte al
proper Ple ordinari de l’Ajuntament.
Tercer.- Entendre que el nomenament conferit en aquesta Resolució s’accepta
pel membre en qui recau si, en el termini de tres dies, aquest no manifesta
expressament la seva disconformitat mitjançant escrit a la Corporació.
Quart.- Sens perjudici de l’executivitat del present Decret, que comença a partir
del dia següent de la data de la seva expedició, i de conformitat amb la legislació
vigent, es publicaran aquests nomenaments al Butlletí Oficial de la Província.”
Sotmès a la consideració dels assistents, el Decret obté la ratificació de tots ells.
Seguidament, es dóna compte als assistents per a la seva ratificació del contingut del
Decret de data 23 de setembre de 2011, el qual es transcriu a continuació:
“A través del Decret de data 22 de juny d’enguany, aquesta Alcaldia va delegar al Sr.
Lluís Font i Massot la representació de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a la
“Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia
de Roses i el Baix Ter”; i
Atès que, amb posterioritat al referit acord, l’esmentada Mancomunitat ha comunicat al
nostre Ajuntament que són dos els representants municipals que ens corresponen dins
d’aquest organisme supramunicipal; HE RESOLT:
Primer.- Que la representació de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador a la
“Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia

de Roses i el Baix Ter” sigui exercida per aquesta Alcaldia-Presidència i pel regidor Sr.
Lluís Font i Massot.
Segon.- Notificar el present Decret a l’interessat i que se’n doni compte al proper Ple
ordinari de l’Ajuntament.
Tercer.- Entendre que el nomenament conferit en aquesta Resolució s’accepta pel
membre en qui recau si, en el termini de tres dies, aquest no manifesta expressament
la seva disconformitat mitjançant escrit a la Corporació.”
Sotmès a la consideració dels assistents, el Decret obté la ratificació de tots ells.
Extrem setè.- Acord per a la participació del nostre Ajuntament a l’associació de
municipis per a la independència.
L’Alcalde dóna compte als assistents del contingut de la present proposta. Comenta que
no es tracta d’una moció partidista sinó que és una iniciativa de l’Ajuntament de Vic, per a
l’impuls de la qual s’hi ha adherit posteriorment l’Ajuntament de Port de la Selva. Informa
que es pretén constituir una associació d’ens locals amb l’objecte de defensar
l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del
dret a decidir. Aquesta associació encara no està en funcionament.
El regidor Sr. Adrià Bardera manifesta que una decisió d’aquesta mena hauria d’ésser
sotmesa a la consideració dels veïns, a través d’una votació popular.
El regidor Sr. Lluís Font indica que, en tot cas, es tracta d’una proposta per constituir una
associació de municipis, però no una associació de veïns.
L’Alcalde, finalment, indica que aquesta proposta correspon estudiar-la i, en tot cas,
aprovar-la a l’equip de govern.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que
retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, des del Port de la Selva es va iniciar el
moviment dels municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint el
malestar del país que es feu visible a la manifestació sobiranista del 10 de juliol de
2010. Des de llavors els atacs contra la nostra sobirania han estat constants, però
també des d’aquella data Catalunya no ha estat quieta, alguns ajuntaments volem fer
un pas més.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental
dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions
Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat
espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama:
“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen
lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic,
social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels
seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta
de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i
promoure els seus interessos comuns i genèrics.

Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136,
que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa
l’esmentat Decret 110/1996, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Acordar participar d’inici en les actuacions per constituir una associació
d’ens locals amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que
corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir.
Segon. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador de
concórrer a l’assemblea que elabori els estatuts que han de regir el funcionament de
l’Associació.
Tercer. Designar l’alcalde, com a representant d’aquest Ajuntament en
l’Associació a constituir. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució
expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor.
Quart. Facultar el senyor alcalde president per signar els documents necessaris
per l’execució del present acord.
Cinquè. Fer saber a l’Ajuntament de Vic que s’ha pres el present acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable del Sr. Jordi Martí, Sr.
Agustí Badosa, Sra. Maria Dolors Ferrer, Sr. Lluís Font, Sr. Blai Bahí i Sra. Ginesta
Miró. El regidor Sr. Adrià Bardera vota negativament perquè estima que no té suficient
autoritat per adoptar una decisió d’aquesta mena i que la mateixa hauria de sotmetre’s
a la consideració popular. La Sra. Ana Isern i el Sr. Pere Bonavia s’abstenen.
Extrem vuitè.- Aprovació de l’ampliació del contracte establert amb Sersall 95,
S.L. per al servei de recollida de residus sòlids urbans del municipi, pel que fa al
número de contenidors destinats al servei i pel que fa a la freqüència de la
recollida als establiments de càmping en el període de l’1 al 15 de juny i del 15 al
30 de setembre
Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data trenta-un de març de dos mil deu, adoptà
l’acord d’elevar a definitiva l’adjudicació provisional a l’empresa Sersall 95, S.L del
contracte de gestió del servei públic de recollida d’escombraries i neteja viària de Sant
Pere Pescador, d’acord amb la proposta que presentà amb el nom
d’Alternativa:Sistema Easy dins del procediment de licitació, pel preu anual de
122.514,66 € (Cent vint-i-dos mil cinc-cents catorze euros amb seixanta-sis cèntims),
IVA inclòs; més 18.061,83 € (Divuit mil seixanta-un euros amb vuitanta-tres cèntims)
anuals corresponents a l’obligació establerta al Plec de clàusules tècniques de satisfer
el valor residual d'un camió recolector-compactador amb càrrega al darrera que encara
no està amortitzat; més 8.812,39 € (Vuit mil vuit-cents dotze euros amb trenta-nou
cèntims) anuals corresponents al suplement per la contractació d’un peó ajudant per a
la neteja viària;
Atès que, per necessitats del servei, s’ha estimat la necessitat d’incrementar el número
de contenidors per a la recollida de residus sòlids urbans (RSU), de tal manera que
s’ha incrementat en 19 (dinou) el número de 233 (Dos-cents trenta-tres) contenidors
previst a la proposició adjudicada a Sersall 95, S.L;
Atès que aquests nous contenidors han estat col·locats a diversos indrets del nucli
urbà, d’establiments i equipaments allunyats d’aquest nucli, i de la platja del nostre
terme municipal, els quals estan detallats a l’informe emès pels serveis tècnics
municipals;
Atès que, a la vegada, atesa l’ampliació dels períodes d’obertura al públic dels
establiments d’acampada del nostre municipi, s’ha vist la necessitat d’ampliar la
freqüència de la recollida dels seus RSU durant els períodes que van de l’1 al 15 de
juny i del 15 al 30 de setembre, de tal manera que en aquests es porti a terme aquesta
recollida quatre vegades a la setmana;

Atès que, per part dels serveis tècnics municipals ha estat emès l’informe corresponent
a aquestes necessitats del servei i a l’augment dels costos que per a Sersall 95, S.L.
representen ambdós increments del servei, d’acord amb la valoració prèviament
presentada per aquesta empresa;
Atès que, d’acord amb aquest informe, l’increment del servei està valorat en la
quantitat de 7.106,33 € (Set mil cent sis euros amb trenta-tres cèntims) anuals, més
IVA (8%), pel que fa a l’augment dels 19 contenidors, i en la quantitat de 5.590,10 €
(Cinc mil cinc-cents noranta euros amb deu cèntims) anuals, més IVA (8%), pel que fa
a l’increment del servei de recollida; i
Atès el que disposa l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, pel que fa a la modificació del contracte; i article 140 de la mateixa Llei
pel que fa a la formalització d’aquesta modificació;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida
d’escombraries i neteja viària de Sant Pere Pescador subscrit amb l’empresa Sersall
95, S.L., el qual li fou adjudicat definitivament per acord plenari de data trenta-u de
març de dos mil deu, de tal manera que el número de contenidors de RSU destinats
per aquesta empresa al servei de recollida d’aquests residus s’incrementi en el número
de dinou i que la freqüència de la recollida als establiments de càmping de la nostra
localitat s’incrementi durant els períodes de l’1 al 15 de juny i del 15 al 30 de setembre,
de tal manera que en aquests es porti a terme la recollida de RSU quatre vegades a la
setmana.
Segon.- Aprovar l’augment anual de 12.696,43 € (Dotze mil sis-cents noranta-sis euros
i quaranta-tres cèntims), més IVA (8%), del preu d’adjudicació d’aquest contracte,
d’acord amb les valoracions efectuades pel que fa a l’increment del servei, el qual
s’aplicarà des de la data de l’efectiva incorporació dels nous contenidors al servei i de
l’efectiu increment de la freqüencia de la recollida acordada.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord i, en especial, per a la formalització
del preceptiu contracte de modificació.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
Extrem novè.- Informació relativa als Decrets de l'Alcaldia dictats des de la
darrera sessió plenària ordinària
S’informa als assistents del contingut dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de la sessió
plenària del dia 26 d’agost de 2011.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23 hores.
L’ALCALDE-PRESIDENT

EL SECRETARI-INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

