ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2017
Caràcter: ordinari
Data: 22 de febrer de 2017
Horari: 20,30h a 21,20h
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament

Hi assisteixen :
Isaac Peraire i Soler
Montserrat Juvanteny i Canal
Anna Plans i Canal
M Glòria Borralleras i Soler
Montserrat Perernau i Casals
Laia Font López
Jordi Bruch i Franch
Mercè Perernau i Borralleras
Jordi Batriu i Font
Ariadna Ponsa i Sala

alcalde
regidora
regidora
regidora
regidora
regidora
regidor
regidora
regidor
regidora

S’ha excusat d’assistir-hi :
Judit Boatella i Cortina

regidora

La Secretària-Interventora
Anna Clària i Vila

Ordre del dia
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació de les actes de Ple anteriors.
2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.
3.- Donar compte de les Juntes de Govern.
4.- Aprovació del compte de gestió exercici 2016

5.- Aprovació de crèdits incobrables.
6.- Aprovar la transferència i la correlativa assumpció per part del Consorci del
Lluçanès del servei d’escola de música.
7.- Aprovació del conveni de col·laboració per a l’execució, coordinació,
finançament i desenvolupament de programes en matèria de serveis socials,
joventut, polítiques d’igualtat i programes diversos de l’àrea d’atenció a les
persones i de benestar social del Consell Comarcal d’Osona.
8.- Aprovació dels plecs i inici de la contractació d’obres de l’hotel d’entitats.
9.- Aprovació reconeixement de crèdit extrajudicial.

II.- PART DE CONTROL
1.- Mocions
2.- Informacions
3.- Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ ACTES DE PLE ANTERIORS
Vista l’acta de la sessió anterior celebrada per l’Ajuntament en ple el dia:
- 21 de desembre de 2016
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat acorda aprovar-la íntegrament.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia següents:
-

Decret núm. 125/2016 de 21 de desembre de 2016 – Autorització
col·locació placa de gual.

-

Decret núm. 126/2016 de 28 de desembre de 2016 – Aprovació oferta
d’ocupació pública.

-

Decret núm. 127/2016 de 29 de desembre de 2016 – Autorització a
Festes per Prats a desenvolupar l’activitat de caràcter extraordinari Festa
de Cap d’any.

-

Decret núm. 128/2016 de 30 de desembre de 2016 – Aprovació factures.
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-

Decret núm. 1/2017 de 3 de gener de 2017 – Aprovació factura.

-

Decret núm. 2/2017 de 4 de gener de 2017 – Autorització discomòbil el
dia 6 de gener de 2017.

-

Decret núm. 3/2017 de 5 de gener de 2017 – Transmissió llicència
activitat.

-

Decret núm. 4/2017 de 5 de gener de 2017 – Transmissió llicència
activitat.

-

Decret núm. 5/2017 de 10 de gener de 2017 – Transmissió llicència
activitat.

-

Decret núm. 6/2017 de 10 de gener de 2017 – Aclariment Ordenança
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

-

Decret núm. 7/2017 de 10 de gener de 2017 – Ordenar adequació
desperfectes existents a les façanes de l’edifici Pedra Dreta.

-

Decret núm. 8/2017 de 12 de gener de 2017 – Autorització pas reig hípic.

-

Decret núm. 9/2017 de 17 de gener de 2017 – Nomenament dinamitzador
sociocultural.

-

Decret núm. 10/2017 de data 17 de gener de 2017 – Inici procés
contractació de dos peons de la brigada municipal.

-

Decret núm. 11/2017 de data 17 de gener de 2017 – Ordenar adequació
desperfectes existents a les façanes de la nau Puigneró.

-

Decret núm. 12/2017 de data 24 de gener de 2017 _ Autorització
celebració 9a edició del Lluçanès Feréstec.

-

Decret núm. 13/2017 de data 25 de gener de 2017 – Designar tresorera a
la funcionària d’habilitació nacional Anna Clària i Vila.

-

Decret núm. 14/2017 de data 26 de gener de 2017 _ Autorització activitat
extraordinària teatre musical els dies 28 i 29 de gener de 2017.

-

Decret núm. 15/2017 de data 26 de gener de 2017 – Aprovació factures.

-

Decret núm. 16/2017 de data 31 de gener de 2017 – Aprovació bonificació
20% de la tarifa per subministrament d’aigua ús domèstic a famílies
nombroses.

-

Decret núm. 17/2017 de data 2 de febrer de 2017 – Autorització llicència
d’obres.

3

-

Decret núm. 18/2017 de data 2 de febrer de 2017 – Autorització llicència
d’obres.

-

Decret núm. 19/2017 de data 7 de febrer de 2017 – Suspensió provisional
i immediata d’obres.

-

Decret núm. 20/2017 de data 8 de febrer de 2017 – Aprovació reducció
d’un terç de jornada per una empleada pública.

L’Ajuntament en Ple, es dóna per assabentat.

3.- DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN
Es dóna compte de les Actes de les Juntes de Govern següents:
-

Acta de la Junta de govern del 29 de novembre de 2016.

-

Acta de la Junta de govern del 21 de desembre de 2016.

-

Acta de la Junta de govern del 17 de gener de 2017.

L’Ajuntament en Ple per es dóna per assabentat

4.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ EXERCICI 2016
Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2016 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per
rebut i liquidacions d’ingrés directe, liquidats per aquest ens.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte
coincideixen amb els fons transferits a aquest ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels
drets a cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les
quanties següents:
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-

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de
2016:
Rebuts
Liquidacions

-

645,83€
16.946,10€

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de
2016:
Rebuts
Liquidacions

132.478,04€
43.863,50€

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i
compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres d’ERC i l’abstenció
de quatre membres de CIU adopta el següent
ACORD:
Únic.- Informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2016
presentada per l’ORGT.
Prèviament a l’adopció de l’acord intervé el regidor Jordi Bruch dient: Si es poden
detallar una mica d’on provenen? i si es preveu o no cobrar? Respon la secretària
dient: Això correspon al tancament de l’any, l’organisme de tot allò que tenim delegat
el que està pendent, en voluntària i en executiva. En principi s’hauria de cobrar tot,
però no es pot saber fins al final. En detallen encara que hi ha en voluntària i que hi ha
en executiva.
La part pendent que és un import gran hi ha tant impostos com taxes, de tot el que
tenim delegat i tant és persones físiques, com empreses.

5.- APROVACIÓ DECLARACIÓ CRÈDITS INCOBRABLES
Vista la proposta presentada per l’Organisme de Gestió Tributària, referent a
declaració de crèdits incobrables.
Examinats els expedients administratius de constrenyiment que s’instrueixen en
la Unitat de Recaptació contra els deutors que s’indiquen en la relació annexa.
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Considerant que ha quedat demostrada la insolvència dels deutors, així com la
impossibilitat de satisfer el deute.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Declarar crèdits incobrables la relació que s’adjunta:
-Relació 16003: La present relació consta de tres expedients, per un
import total de centre trenta-cinc euros amb vuitanta cèntims (135,80€)
-Relació 16004: La present relació consta d’onze expedients, per un
import total de quatre mil dos-cents seixanta-tres euros amb trenta-unc
cèntims (4.263,31€)
-Relació 16005: La present relació consta de d’un expedient, per un
import total de mil quatre-cents trenta-sis euros amb vuitanta-un cèntims
(1.436,81€)
Segon.- Trametre aquest acord, així com la documentació adjunta a
l’Organisme de Gestió Tributària.
Prèviament a l’adopció de l’acord intervé el regidor Jordi Bruch dient: Entenem que és
una cosa tècnica. Hem vist que hi ha 15 expedient i més que res com és que es
declara incobrable.
Respon la secretària dient: Quan ja s’ha entitat comunicar i embargar diverses
vegades, sous, comptes corrents, etc. I si no s’aconsegueix i s’allarga molt en el
temps, al final s’han de declarar incobrables.

6.- APROVAR LA TRANSFERÈNCIA I LA CORRELATIVA ASSUMPCIÓ PER
PART DEL CONSORCI DEL LLUÇANÈS DEL SERVEI D’ESCOLA DE
MÚSICA
El Consorci del Lluçanès entre d’altres té com a finalitat establir convenis de
col·laboració amb objectius coincidents els municipis consorciats i la promoció
mancomunada de serveis de titularitat municipal.
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Tendir cap a les economies d’escala, mancomunar serveis, compartir projectes
i actuacions i consorciar estructures ha de ser el motor i el model a
desenvolupar. La nostra obligació, com a gestors de recursos públics, és la de
treballar amb eficiència i eficàcia, oferint una qualitat dels serveis, que aquests
arribin a més ciutadans i a més optimitzant recursos.
Així mateix la voluntat de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès és que el servei de
l’escola de música que actualment s’està prestant des d’aquest ajuntament
passi a ser un servei per a tots els municipis del Lluçanès, i que es fomenti la
cooperació entre el Consorci del Lluçanès i els municipis per poder prestar el
servei d’escola de música conjuntament, per tal de que sigui un servei per a
tots els ciutadans del lluçanès i perquè funcioni amb la màxim eficiència i
qualitat possible.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar la transferència i la correlativa assumpció per part del
Consorci del Lluçanès del servei d’escola de música que fins a la data d’efectes
ha estat titularitat i exercit per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Prats de
Lluçanès i el Consorci del Lluçanès per a l’assumpció per part del Consorci del
Lluçanès del servei de l’Escola de Música.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del Conveni regulador de
l’actuació esmentada a l’apartat anterior, així com per a l’adopció de les
resolucions i la formalització dels documents públics i privats que resultin
necessaris per a l’efectivitat dels presents acords.
Quart.- Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies,
mitjançant anuncis que s’insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la corporació. Les
reclamacions i al·legacions es poden presentar davant del l’Ajuntament de
Prats de Lluçanès o el Consorci del Lluçanès dintre del mateix termini
d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, aquesta aprovació
inicial esdevindrà definitiva.
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Cinquè.- Notificar aquest acord al Consorci del Lluçanès per al seu
coneixement i efectes.
Prèviament a l’adopció de l’acord intervé l’Alcalde dient: Aquest és un projecte molt
important per la ciutadania del Lluçanès, per fer arribar el servei d’escola de música i
d’art a tota la comarca. Després d’un any i escaig de treball del Consorci per poder
establir aquest servei, per tota la ciutadania del Lluçanès i volem acostar-ho a tota la
població i reforçar l’estructura de la pròpia escola i augmentar els serveis per la branca
de les arts escèniques.
Aquests són els primers passos administratiu que s’han de fer per fer-la realitat. Una
vegada aprovat aquest conveni pel Consorci, que ho va fer ahir, i avui per l’ajuntament,
el que cal és acabar de treballar en l’oferta formativa i el curs 2017-2018 ja pugui obrir
les portes aquesta escola comarcal.
Intervé el regidor Jordi Batriu dient: Entenem que en aquest punt s’aprova transferir el
servei de l’escola de música al Consorci, i nosaltres com no podia ser d’altra manera,
votarem a favor. Però ens agradaria conèixer els detalls d’aquest projecte d’escola
comarcal i la viabilitat econòmica, tècnica i de recursos humans que tindrà el nou
projecte. Sabem que és un tret de sortida, i com que no les coneixem us demanem
que ens les feu arribar.
Respon l’Alcalde dient: Doncs així serà, us ho farem arribar la informació que vulgueu
o podem fer una reunió específica per aprofundir-hi, per parlar amb els tècnics que ho
han fet possible i que també han tingut el recolzament de la Diputació de Barcelona.

7.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L’EXECUCIÓ,
COORDINACIÓ, COOPERACIÓ, FINANÇAMENT I DESENVOLUPMANET
DE PROGRAMES EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT,
POLÍTIQUES D’IGUALTAT I PROGRAMES DIVESOS DE L’ÀREA
D’ATENCIÓ A LES PERSONES I DE BENESTAR SOCIAL DEL CONSELL
COMARCAL D’OSONA.
Vist el conveni interadministratiu de col·laboració amb l’ajuntament de Prats de
Lluçanès per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i
desenvolupament de programes en matèria de serveis socials, joventut,
polítiques d’igualtat i programes diversos de l’àrea d’atenció a les persones i de
benestar social del Consell Comarcal d’Osona.
Vist que els objectius del conveni són establir la col·laboració entra l’ajuntament
de Prats de Lluçanès i el Consell Comarcal d’Osona amb diferents programes o
serveis de l’àrea d’atenció a les persones.
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Vist l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que
disposa que correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials
necessaris, tant propis com delegats, d’acord amb la cartera de serveis socials i
el pla estratègic corresponent, i preveu a l’apartat 2 del mateix article, que
siguin les comarques les encarregades de suplir els municipis de menys de vint
mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials
bàsics d’aquests municipis.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració amb
l’ajuntament de Prats de Lluçanès per a l’execució, coordinació, cooperació,
finançament i desenvolupament de programes en matèria de serveis socials,
joventut, polítiques d’igualtat i programes diversos de l’àrea d’atenció a les
persones i de benestar social del Consell Comarcal d’Osona.
Segon.- Facultar a l’alcalde per la signatura de l’esmentat conveni.
Tercer.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal d’Osona.

8.- APROVACIÓ DELS PLECS I INICI DE LA CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DE DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE L’EDIFICI SITUAT A L’AVINGUDA
POMPEU FABRA, 8 (HOTEL D’ENTITATS).
Atesa la necessitat de contractar les obres de distribució interior de l’edifici
situat a l’avinguda Pompeu Fabra, 8 (Hotel d’Entitats), de conformitat amb el
projecte aprovat pel Ple de 26 d’octubre de 2016.
En data 15 de febrer de 2017 l’arquitecte municipal aixeca acta de replanteig tal
i com assenyala l'article 126 TRLCSP.
Així mateix consta també a l'expedient informe de secretaria-intervenció
d'existència de crèdit corresponent al pressupost de licitació de l'obra.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres d’ERC i quatre vots
en contra de CIU s’adopten els següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació de les obres de distribució
interior de l’edifici situat a l’Avinguda Pompeu Fabra, 8 (Hotel d’entitats),
aprovant a l'efecte els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que hauran de regir-lo.
Segon.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant
procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària.
Tercer.- Publicar anunci de licitació al BOP de Barcelona, a l'efecte d'exposició
pública i de presentació d'ofertes.
Prèviament a l’adopció de l’acord intervé l’Alcalde dient: És un pas més per la
rehabilitació i les obres de distribució de l’antic cap. És una obra molt important per les
entitats i pel municipi en general, perquè està prevista una sala d’actes adaptada i
accessible. Cosa que no passa ara al centre de cultura. I un espai de coworking que
ens sembla molt necessari per la població. A més de la recuperació d’un espai que ara
no està en ús.
Intervé el regidor Jordi Bruch dient: Nosaltres com ja hem dit en els últims plens,
creiem en el projecte de l’hotel d’entitats. Però creiem que és un macro projecte per
Prats i creiem que és una càrrega gran econòmicament pel poble.
Continua l’Alcalde dient: Heu estudiat els metres quadrats que hi ha? La rehabilitació
que cal a la façana i la teulada? La distribució interior?
Respon el regidor dient: No hem fet números exactes però el que si que tenim clar que
470.000€ no fan falta per adequar aquell espai que no es crea nou. Perquè qui més
qui menys ha fet obres a nivell personal i això són molts diners per un projecte que
deixant com estava interiorment solucionava molts problemes a les entitats. És un
local que estava en ús fins fa dos anys i per tant, no estava en ruïnes.
Continua l’Alcalde dient: No volem fer pedaços, volem fer una rehabilitació ben feta.
Però no fem obres ni faraòniques ni desproporcionades. Fes estudis i treballs acurats
també per responsabilitat.

9.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDIT EXTRAJUDICIAL
Vistes les factures presentades a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès,
corresponents a l’exercici 2016.
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Vist l’informe d’Intervenció on consta que en aplicació de l’article 60.2 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, correspon al Ple l’aprovació d’obligacions
corresponents a exercicis anteriors.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el reconeixement de crèdits per un import de 21.934,84€
corresponents a exercicis anteriors, d’acord amb el detall següent:
N. de document

Data doc.

Import total Tercer

Nom

67F103423

31/12/2016

109,14 A48148647 PHS SERKONTEN (MESDI)

A-1060

29/12/2016

237,60 B60892148 ABONOS ORGANICOS BOIX, S.L.

14404

31/10/2016

490,17 39304032E MATILDE SALO CIRERA

14500

30/11/2016

529,03 39304032E MATILDE SALO CIRERA

14596

31/12/2016

506,77 39304032E MATILDE SALO CIRERA

160459

31/12/2016

176,90 B64869886 RECICLARIDS OSONA, S.L.

A16 1996

31/12/2016

21,85 B63362875 DATAXIP, S.L.

97

31/12/2016

26,62 77740217X ERNEST PALAU VILA

2114

31/12/2016

16

29/12/2016

26,62 40527279Z ROBERT MARTIN BOU. (SEGURETAT ALIMENTARIA)

1632

18/10/2016

58,38 77731153P JESUS CORNELLAS BRUCH

1652

15/11/2016

317,94 77731153P JESUS CORNELLAS BRUCH

A 1898

31/12/2016

408,75 B65361636 FERBIKES PRATS, S.L.

A 222

31/12/2016

170,61 B60456506 BOATELLA, S.L.

A 221

31/12/2016

389,43 B60456506 BOATELLA, S.L.

A 223

31/12/2016

63,67 B60456506 BOATELLA, S.L.

3322

30/12/2016

16F0210

31/12/2016

128
IR-2016000194559

31/12/2016
21/12/2016

43,69 A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

2061467

31/12/2016

33,00 B60465382 CONTENIDORS VILA VILA, S.L.

2016/000839

31/12/2016

26,85 B62000534 PLANTA DE COMPOSTATGE FUMANYA, S.L.

9010084852

31/12/2016

53/16

16/12/2016

861,04 36559139H VILARDELL (M. MERCÈ ESCAMILLA I MONTE)

52/16

16/12/2016

219,98 36559139H VILARDELL (M. MERCÈ ESCAMILLA I MONTE)

176,72 B60734688 GRUP DE GESTIO COSGAR, S.L.

435,41 B65761645 CANTARA BUSINESS, S.L.
24,39 B65278939 LLIBRERIA ARCA, S.L.
244,59 B62308754 DVD TV HI FI PASSEIG S.L.

3,85 F08226714 ABACUS, S.COOP.C.L.
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4001938412

31/12/2016

38,77 A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

T8-2016

11/12/2016

60,50 77312529F PUIGDERRAJOLS TRULLS, XAVIER

7668

31/12/2016

11,93 B63350524 FOMAR PINTURES I RECOBRIMENTS, S.L.

A 189

31/12/2016

2.953,13 39335876B JOSEP COMELLAS SOLER

16/28

31/12/2016

51,41 77729762C ARNAU MASERAS, CARME

A-536

31/12/2016

506,88 B60734704 INSTALACIONS J. BOLADERAS, S.L.

A-481

16/11/2016

1.089,88 B60734704 INSTALACIONS J. BOLADERAS, S.L.

A-534

31/12/2016

810,80 B60734704 INSTALACIONS J. BOLADERAS, S.L.

A-529

31/12/2016

7.110,98 B60734704 INSTALACIONS J. BOLADERAS, S.L.

A-489

20/11/2016

264,05 B60734704 INSTALACIONS J. BOLADERAS, S.L.

A-535

31/12/2016

22,31 B60734704 INSTALACIONS J. BOLADERAS, S.L.

16G13533

31/12/2016

557

31/12/2016

1600042

30/12/2016

371,47 B62691290 FUSTERIA I EBENISTERIA XAVIER NUALART S.L.L.

162472

30/12/2016

218,29 B60319761 CARBONIQUES LLUÇANES, S.L.

162471

30/12/2016

104,68 B60319761 CARBONIQUES LLUÇANES, S.L.

A-151225

21/09/2015

133,10 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, SL

A-160130

25/02/2016

96,07 B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, SL

B151

19/02/2016

95,00 B60734704 INSTALACIONS J. BOLADERAS, S.L.

251-16

29/12/2016

629,56 B25405069 VTÈCNICS EN RUTA SL

253-16

29/12/2016

600,24 B25405069 VTÈCNICS EN RUTA SL

1.027,50 B59856252 ROVIRA GAS-OILS.
PAPERERA DE VIC (M.DOLORS PORTET
135,29 77080567T BOIXADERAS)

Segon.- Aplicar amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2017, els corresponents
crèdits.

II. PART DE CONTROL
1.- MOCIONS
-Moció presentada pel grup d’ERC
1.- Moció de suport al sector agroalimentari català
La situació d’economia global i liberalitzada en la que vivim, juntament amb les
exigències de la societat europea pel que fa a qualitat i seguretat dels
productes alimentaris, fa que el sector agrari europeu hagi d’afrontar unes altes
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exigències en la producció i una pressió molt gran dels preus a la baixa, el que
el situa en una posició de debilitat.
Garantir la qualitat i la seguretat dels productes alimentaris genera uns costos
afegits a les empreses agràries que en molts casos el mercat no és capaç
d’assumir. Si a aquesta situació s’hi afegeix la competència d’altres països, que
són capaços d’oferir al mercat productes alimentaris a costos més baixos i
moltes vegades amb estàndards de qualitat inferiors al català, ens trobem que
el sector agrari europeu afronta una situació de dura competència.
Analitzant la distribució dels esforços al llarg de tota la cadena alimentària,
queda clar que el sector productor és la baula feble davant la indústria de
transformació i sobretot, la gran distribució, que cada vegada té més poder. I
això vol dir que té capacitat per incidir directament en el preu dels productes
sense tenir en compte la resta d'actors de la cadena.
Catalunya, com a país, està vivint un moment crucial de la seva història que ha
de culminar amb la creació de la República Catalana, i aquesta nova República
no pot continuar aplicant polítiques amb mentalitat ni criteris autonomistes. S’ha
de fer un pas endavant i, en relació al món agrari, establir un debat amb el
conjunt de la societat per definir el model territorial i socioeconòmic del nou
país, que ha d’incloure un contracte de drets i deures entre la societat i el
sector primari, aprofitant l’oportunitat que ofereix la nova República Catalana,
que ha de contribuir a potenciar-lo amb un desenvolupament sostenible que
continuï generant riquesa i dinamització econòmica, que permeti seguir
cohesionant territorial i socialment el país i al mateix temps, incrementi el nivell
de la nostra sobirania alimentària.
Aquest contracte ha de permetre gestionar la situació actual i afrontar el futur
amb la garantia de disposar d’una política agrària catalana, una proposta de
sector agroalimentari consensuada i de país, que reconegui la multifuncionalitat
del sector agrari, tant des del punt de vista de l’alimentació, amb la producció
d’aliments de qualitat, sans i segurs, des del punt de vista mediambiental, amb
la gestió del territori i manteniment del patrimoni natural i la biodiversitat, i des
del punt de vista social, per la contribució a l’equilibri social i territorial del país,
ja que contribueix de manera principal a tenir pobles vius i fixar persones al
territori.
Per consolidar la base que asseguri que el sector agroalimentari pugui seguir
oferint aquests serveis a la societat, en aquests moments els ajuts són
imprescindibles. I continuar a l'Estat espanyol i en el sistema autonòmic ens
perjudica.
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La reducció en 132 milions d’euros del pressupost del PDR 2014/2020 respecte
el 2007/2013, a causa de la disminució de l’aportació de l’Estat Espanyol en
173 milions d’euros (-75%) per la seva política de renacionalització malgrat que
s'hagi intentat compensar amb un augment de l’aportació del fons europeu
FEADER en 34,6 milions d’euros (+11%) i de la Generalitat de Catalunya en
7,1 milions d’euros (+2%), afecta directament i de manera molt negativa a
l’execució de les polítiques de desenvolupament rural que necessita aplicar
Catalunya. Polítiques que atorguen ajuts, no només en les línies de
competitivitat i sostenibilitat de les empreses i les produccions, sinó també a la
millora de la qualitat d’aquestes, a la transformació i comercialització, a la
innovació i a la transferència tecnològica, a la gestió forestal, a la modernització
de regadius i a polítiques de desenvolupament econòmic del territori (programa
LEADER) que ajuden a la dinamització i diversificació econòmica a partir de les
iniciatives locals.
Per altra banda, els ajuts directes de la PAC actuals no s'ajusten a la realitat i
necessitats dels sectors productius catalans, perquè l’Estat Espanyol defineix i
ens imposa el seu model, molt diferent del nostre, i el marc de relacions
autonòmic no permet que puguem definir i implantar els ajuts en la línia que el
nostre sector agroalimentari i el país necessiten.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS
Primer.- Donar suport a l’establiment d’un contracte de país entre el sector
agroalimentari i la societat, basat en els següents punts:
− Reconèixer la importància del paper que juga el sector agrari dins del
país, tant des del punt de vista econòmic com des del punt de vista
ambiental, social i territorial, reconeixent la contribució del sector
primari en:
• L’abastament segur d’aliments a la població
• La gestió del medi i la conservació dels recursos naturals i del
paisatge agrari i rural
• L’ocupació equilibrada del territori
b. Promoure el desenvolupament del sector sobre la base de l’empresa
d’economia familiar agrària, establint polítiques que tinguin com a
principal referència l’empresa familiar, amb reconeixement de drets i
deures per cadascun dels seus membres, com a factor d’arrelament al
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territori i de no deslocalització de l’activitat, que aplica criteris de gestió
econòmica moderna, basada en la comptabilitat analítica i l’estudi de
costos de l’activitat i de rendibilitat de les seves inversions i, que pel seu
lligam amb el territori, aplica bones pràctiques agràries per assegurar la
sostenibilitat i el futur del medi en el que treballa, mantenint els recursos
naturals bàsics i reduint els impactes negatius de l’activitat agrària sobre
el medi.
c. Orientar els ajuts de les diferents administracions a objectius que
permetin enfortir el sector, tant des del punt de vista de la seva capacitat
productiva, com de la seva capacitat d'organització i cooperació, com
des del punt de vista de la seva rendibilitat, amb l’objectiu de fer-lo més
competitiu, millorar la seva capacitat d'incidir en la cadena de valor i, per
tant, facilitar l’adaptació a les oportunitats del mercat i dels nous hàbits
de consum de la societat.
d. Establir polítiques per a què el mercat i la societat valorin com cal els
productes que ofereixen les empreses agràries, de manera que els
paguin uns preus justos que es converteixin en rendes dignes, i que els
ajuts no siguin un objectiu en si, sinó que siguin un suport a l’activitat que
es desenvolupa amb la finalitat d’assolir uns objectius que permetin a les
empreses agràries competir en un mercat global i competitiu.
e. Continuar desenvolupant polítiques per afavorir la generació
d’oportunitats, que facilitin el relleu generacional a les empreses agràries
fomentant noves incorporacions, sense discriminació per l’origen, que
assegurin també la plena participació de les dones dins el sector agrari, i
que assegurin una bona formació agrària, tant a les escoles de
capacitació com a les universitats.
f. Establir uns estàndards mínims de producció per assegurar la qualitat i
la seguretat dels productes alimentaris, i també processos de producció
sostenibles i respectuosos amb el medi i l’entorn.
g. Desenvolupar nous models de governança que promoguin
l’empoderament del sector primari i la seva coresponsabilitat en la gestió
sostenible de l’activitat mitjançant plantejaments de gestió participativa i
cogestió.
h. Promoure la diversificació de l’economia agrària a través d’incentivar
la transformació i la comercialització dels productes propis de
l’explotació, afavorint la venda de productes de temporada i de
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proximitat, per venda directa o circuit curt de comercialització, per a què
el valor afegit es quedi a l’empresa agrària i alhora reduir la petjada de
carboni de les produccions agràries.
i. Incentivar la investigació, recerca i transferència tecnològica per la
modernització i el desenvolupament d’unes empreses agràries
adaptades als temps actuals i que els permeti adaptar-se als
requeriments futurs, millorant, a través del coneixement, la
professionalització del sector.
j. Continuar impulsant polítiques per controlar els danys derivats de la
fauna salvatge i establir mesures per prevenir i reduir aquests danys a
les explotacions afectades, així com per evitar, en la mesura que sigui
possible, i compensar les pèrdues econòmiques per aquest concepte.
k. Aprovar una llei que reguli què es considera espai agrari i els usos i
les intervencions que s'hi porten a terme, de manera que quedi protegit
de les activitats urbanístiques i pugui continuar desenvolupant la seva
tasca productora d’aliments.
l. Del 26 al 28 de gener, Unió de Pagesos va organitzar La Marxa
Pagesa en defensa de la dignitat del camp català, en la qual les seves
reivindicacions coincidien abastament amb les de la moció de suport al
sector agroalimentari català presentada anteriorment.
En reconeixement a UP com a sindicat majoritari de la pagesia
professional catalana, fem nostra la seva inquietud vers les seves
reivindicacions i encoratgem a l’administració i altres òrgans de
participació a treballar activament amb aquest sindicat alhora de prendre
decisions que afecten directa o indirectament al sector agropecuari del
nostre país.
Segon.- Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de
Catalunya i a la Generalitat de Catalunya.

2.- Moció d’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i
immigrants
L’acollida de les persones refugiades i immigrants s’ha convertit en un clam per
part de la ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de
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la Generalitat en col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració,
el Govern de la Generalitat ha comunicat al Govern de l’Estat espanyol i a
l’ACNUR que posa a disposició un mínim de 4.500 places per acollir a
persones refugiades. Tot i això, les demandes de la Generalitat per fer possible
l’acollida de més persones refugiades no han estat ateses i s’ha constatat la
falta de voluntat de cooperació per part de l’Estat.
La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades
que arriben a Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball
conjunt entre les organitzacions no governamentals i el Departament de
Treball, Afers Social i Famílies ha identificat 271 casos de persones refugiades
amb diferents nivells de vulnerabilitat que necessiten poder venir urgentment a
Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la burocràcia espanyola ha
provocat que només 14 d’aquestes hagin pogut arribar a dia d’avui al nostre
país. La pressió de la Generalitat a l’Estat espanyol per augmentar el nombre
de persones refugiades ha estat constant i s’ha basat en propostes concretes
com l’extensió de permisos d’estudi a estudiants que acollirien les universitats
catalanes o l’extensió de visats humanitaris als consolats i ambaixades
espanyoles, interpretant adequadament la Llei d’Asil de l’Estat.
Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l’Estat espanyol no
transferirà a Catalunya ni un euro dels 32.000 M€ que l’Estat rebrà del Fons
Europeu d’Asil, Migracions i Integració (FAMI). Aquest fet i les traves
administratives i polítiques limiten en gran mesura la possibilitat d’acollida del
poble català que no pot fer-ho sense els recursos adients, encara que 14
sentències avalen la invasió de competències de l’Estat en matèria d’acollida i
immigració.
El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern
a treballar en programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment
dels recursos d’aprenentatge intensiu de català amb el Consorci per la
Normalització Lingüística (CPNL) i l’obertura d’un nou protocol a les oficines del
SOC perquè les persones refugiades tinguin accés a les Polítiques Actives
d’Ocupació quan tenen permís de residència i encara no de treball, entre altres.
Tota aquesta tasca quedarà recollida en el Programa Català de Refugi, pioner
a Europa, i que a partir de bones pràctiques locals i internacionals es basarà en
la mentoria i en el compromís per part de la persona refugiada a seguir un Pla
Individual d’Activitats (PIA).
La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha
estat evident els darrers mesos mitjançant la col·laboració amb l’Inventari de
Recursos amb aportacions de la Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i
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Particulars d’on han sortit el 52% de les places del programa d’acollida estatal.
A més, tots els municipis disposen d’un Servei de Primera Acollida que, entre
altres funcions, coordina tots els serveis públics municipals i de la Generalitat
per a l’acollida. En el marc del nou Programa Català de Refugi, la implicació
dels ens locals continuarà essent essencial a través del seguiment dels PIA des
de la proximitat.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de
les competències en matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer-les
efectives.
Segon.- Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de
Refugi i garantir la seva col·laboració.
Tercer.- Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les
persones refugiades puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin
ser reconegudes ràpidament com a sol·licitants d’asil.
Quart.- Tenir penjada a l’Ajuntament la banderola de la campanya “Casa
nostra, casa vostra” i convidar a la ciutadania a fer-ho i a participar activament
de les iniciatives d’acollida i en defensa dels drets de les persones refugiades.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, a l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Stop Mare
Mortum, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a les entitats
municipalistes i al govern de l’Estat.

-Moció presentada pel grup de CIU
3. Moció de denúncia dels atacs espanyols a la política catalana: Les
urnes no es jutgen
Si bé l’Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el Govern
espanyol i el català, va ser tot al contrari. Si els catalans havien avalat el nou
Estatut, la sentència 31/2010 del 28 de juny del Tribunal Constitucional buidava
Catalunya de competències, fet que propiciava un nou deteriorament de les
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relacions Catalunya-Espanya avançant cap a nous moviments populars de
protesta en forma de manifestacions. La primera, el 10 de juliol del 2010 sota el
lema “Som una Nació, nosaltres decidim”, i més endavant la de l’11 de
setembre d’aquell mateix any, amb una gran pancarta amb el lema “Catalunya,
nou Estat d’Europa”. Va ser a partir d’aquí que, l’independentisme català va
adquirir major rellevància en l’escenari polític català, fet que podem comprovar
amb les dades del Centre d’Estudis d’Opinió en què el suport a la
independència se situava en un 21’5% al maig, mentre que al juliol era del
24’3%.
Davant l’agitació social, el President Mas, d’acord amb el seu programa
electoral, es va reunir amb el President del Govern espanyol, Mariano Rajoy
demanant el pacte fiscal que solucionés bona part dels problemes dels catalans
sobre l’ofec econòmic que patien. Davant la negativa, el President Mas va
decidir convocar eleccions pel 25 de novembre de 2012 per tal de donar veu
als catalans entenent que no es podia obviar “la impressionant manifestació de
l’11 de setembre”.
De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor el dret a decidir que
legitimava al Parlament per aprovar la Declaració de Sobirania i del dret a
decidir del poble de Catalunya. Un any més tard el Ple del Parlament va
acordar demanar al Congrés dels Diputats la delegació de competències per a
la celebració d’un referèndum, una petició que va ser rebutjada. Davant la
negativa espanyola, el Parlament aprovava al setembre del 2014 la llei de
consultes populars no referendàries i participació ciutadana que permetria
convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre de 2014. No
obstant això, la justícia espanyola va tornar a actuar suspenent la llei de
consultes i el decret de convocatòria que es va acabar transformant en un
procés participatiu que preguntava si Catalunya havia d’esdevenir un nou Estat
i si aquest havia de ser independent. Dels 2.344.828 participants 1.897.274 van
optar per la via independentista.
Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat espanyol
ha polititzat els seus tribunals utilitzant-los per obrir querelles i portar davant els
tribunals representants polítics. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene
Rigau estan sent jutjats per un delicte de desobediència, i Francesc Homs per
desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Ortega i Rigau van
declarar ja el passat 13 d’octubre de 2015, mentre que Mas ho va fer el passat
15 del mateix mes, i Homs va ser cridat a declarar a Madrid el setembre del
2016.
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Ara, gairebé dos anys més tard, el 6 de febrer, Artur Mas passarà a seure’s a la
banqueta dels acusats per posar les urnes el dia 9 de novembre de 2014.
Atès que l’Estat actua a cop d’impugnacions a través dels òrgans judicials
polititzats i la manca de voluntat de diàleg.
Atès que no hi ha cap voluntat per al reconeixement del dret a decidir del poble
català dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol, l’única manera
possible d’exercir aquest dret és per la via de la desconnexió i l’activació d’un
procés constituent propi.
Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat espanyol ocupa el 23è lloc
de 28 quant a la seva independència judicial.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents:
ACORDS
Primer.- Donar suport a tots els representants polítics que estan sent
investigats i encausats, per defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes.
Segon.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat
de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern
espanyol i al Parlament Europeu.

2.- INFORMACIONS
No hi ha informacions.

3.- PRECS I PREGUNTES
1. Jordi Bruch: Hi va haver sancions per part dels mossos d’esquadra al carrer
Major i era per saber si hi havia un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i
els mossos. Si hi hagut algun canvi de criteri per les sancions al poble.
Respon l’Alcalde dient: Hi ha el mateix conveni de col·laboració signat el 2010,
no s’ha modificat, és el mateix, en que diu que l’Ajuntament traspassa als
mossos l’assumpció de les facultats de denúncia i sancions per infraccions a
normes de circulació en vies urbanes, per tant, en tots els carrers del municipi.
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L’Ajuntament no té facultat d’ordenar res als mossos d’esquadra en aquest
sentit.
Nosaltres el que demanem de forma reiterada és la presència que estiguin més
a prop els mossos d’esquadra. No per una actitud sancionadora sinó una
actitud de prevenció com la que tenen la brigada de proximitat. Nosaltres
preferiríem que no hi hagués multes, per això s’han fet les campanyes de
civisme, en els aparcament en vies principals de municipi, l’ús o no ús del
cinturons de seguretat i la forma de portar els infants als cotxes.

2.- Jordi Batriu: A la regidoria de cultura, si ens pot fer una valoració de la diada
de Santa Àgata del passat 5 de febrer.
Respon la regidora Laia Font dient: Crec que hi va haver actes tots els dies,
cosa que no s’havia fet fins aquest any. Potser us referiu a que no hi va haver
espectacle de llums i foc com els altres anys, però a l’octubre, novembre ens
vem trobar amb el col·lectiu resiliència i se’ls va dir si tenien pensat fer un acte
pel Santa Àgata d’aquest any, finalment van dir que no per motius personals. I
per això es van buscar alternatives i es va decidir fer un gir en els actes,
aprofitant que s’havia engegat l’anem de tard, que santa Àgata coincidia amb
l’entrada dels nacionals i que estem en el 80 aniversari de la guerra civil. I per
tant es va dedicar més a la guerra civil i no hi va haver el santa Àgata escolar
perquè era cap de setmana.
La pregunta potser us l’hauria de fer jo a vosaltres, de quina valoració en feu,
perquè em sembla que no veu assistir a cap dels actes. Respon el regidor
dient: jo només he demanat una valoració i tu em fas una pregunta més
personal, però ens vem creuar per la plaça de l’església el mateix dia 5 de
febrer. No vaig apreciar massa gent als voltants. Més enllà d’aquesta pregunta,
que la trobo un pèl desentonada. Nosaltres us demanàvem un valoració de la
diada perquè va costar molt engegar aquest projecte.
El projecte del 2014 va sortir aquí en un Ple perquè era el tricentanari i s’hauria
de fer alguna cosa perquè es pogués recordar durant molts anys. Es va fer i es
va comptar amb el suport de molta gent, comerços, entitats, regidors, etc. I és
una pena que s’hagi deixat de fer. L’any passat ja no vem veure una continuïtat
però considerem que allò havia arrelat, una diada que podia tenir recorregut i
és una pena que no tingui continuïtat.
Intervé l’Alcalde dient: La Laia ha explicat molt bé els motius, a nosaltres també
ens hauria agradat seguir la dinàmica que es va generar el 2014, però ho va fer
una entitat que va decidir al cap de 2 anys plegar. Per tant, molt arrelat no
estava, però era una gran festa, s’ho van currar que el reconeixem, però s’ha
fet el que s’ha pogut perquè es mantingui. Si teniu idees o maneres per
recuperar-ho l’any que ve estic segur que comptarem amb la vostra
col·laboració.
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Aprofito per felicitar a la regidoria de cultura per fer un santa Àgata que insidia
en molts temes i va ser molt profitós en tots els actes, i amb un temps gens
favorable.
Respon el regidor dient: Entomo aquesta frase i podem treballar de cara l’any
vinent.
3.- Ariadna Ponsa: És una pregunta per la regidoria de la Montse Juvanteny.
Se’ns va informar que la comissió de festes que hi havia actualment, plegava i
si sabíeu els motius o que ha passat.
Respon la regidora Montse Juvanteny dient: Festes per Prats va comunicar a
l’Ajuntament que es dissolia, per tant, potser a qui hauríeu d’adreçar la
pregunta és a ells mateixos. Jo el que puc respondre és que a partir que no hi
ha una entitat que gestioni les festes, i entenent que són unes festes molt
participades i que hi ha moltes entitats que hi col·laboren, la millor manera és
fer unes taules de participació. En vem parlar una mica amb el Jordi Bruch. Són
dues taules, una per cada festa, en que hi estan convidades totes les entitats
siguin de l’àmbit que siguin, per confeccionar el programa. Obrir debat en la
programació que es fa i cap on han s’ha de tirar per potenciar aquestes festes.
A partir de les taules es fa la programació i a banda d’això hi ha la gestió de les
barres. La manera més justa es oferir-les aquestes entitats que durant l’any
realitzen activitats al poble i que econòmicament això els pot ser un ajut doncs
fer un concurs que es puguin presentar i gestionar les barres. La idea és que
siguin més participatives.

4.- Mercè Perarnau: Des de l’Ajuntament s’han enviat unes cartes, on s’explica
la visita de tècnics de salut pública. Quina és la finalitat d’aquestes visites.
Respon la regidora Anna Plans dient: A través del Consorci, juntament amb
altres pobles s’ha tirat endavant amb una ajuda que ens donen des de
Diputació, no per fer una inspeccions amb caràcter sancionador, sinó fer unes
visites amb caràcter informador a tots els establiments que són alimentaris de
com estan i de si compleixen amb la normativa per tal que ells puguin arreglar
sancions en cas que hi hagi una inspecció de salut.

5.- Jordi Bruch: Sobre les obres del carrer Major, ja s’han iniciat, s’ha seguit el
projecte. I és per saber si estem en termini de dates i si les coses van com han
d’anar? I la nostra preocupació, no amb l’obra, sinó si s’ha valorat la davallada
de vendes pel fet d’haver-hi això, si hi ha algun tipus de bonificacions o alguna
cosa per aquests comerços.
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Respon l’Alcalde dient: Aquestes obres són per la dinamització de la zona
comercial, i la direcció d’obres i el cap d’obres ho cuiden molt per minimitzar els
efectes, tot i que es evident que tenen efectes. Estem d’acord que és el sector
que s’ha de cuidar més, igual que la resta de veïns. La informació és constant i
la comunicació també i si hi ha coses intenten trobar solucions.
El calendari de les obres va sobre el previst, va perfecte. Han començat amb la
instal·lació de l’aigua i gas. Després la claveguera del mig i després rebaixar
l’actual asfalt i posar el paviment de sobre. Per tant, va sobre els terminis.
Continua la regidor Montse Juvanteny: dient en quant a les bonificacions quina
proposta o que teníeu pensat, perquè les bonificacions venen regulades per
llei, i caldria que des de secretaria jurídicament ens ho poguessin validar.
Respon el regidor Jordi Bruch: Dient les taxes municipals que hi ha són les
escombraries o els IBI’s, no sé si algunes es poden bonificar. Entenem que
serà un motor per ells, però ara potser es podria bonificar alguna taxa.
Respon la secretària dient: En aquests moments no em sona, però es pot
mirar, el que això implicaria una modificació de les ordenances aprovades, però
es pot mirar.

5.- Glòria Borralleras: És sobre els camins rurals. En el vostre fulletó com a
grup municipal dèieu que seguiríeu atentament les millores ja que en alguns
casos els camins presenten un estat lamentable i fins hi tot perillós. Jo voldria
saber quins són aquests camins perillosos.
Respon el regidor Jordi Bruch: En aquest cas abans de redactar el butlletí hi
havia els camins de Sant Sebastià i les Torrenteres que estaven bastant
malament, però ara ja estan arreglats i per això vem demanar en els plens quin
era el pla de camins. Se’ns va comunicar que podíem veure’l fa un mes o així.
Continua la regidora dient: Agrairia que si un camí creieu que és perillós
vingueu i ho digueu.

L’ajuntament en Ple ens adherim aquest pacte nacional per referèndum i
esperonem a tota la ciutadania a fer-ho.
Finalment, l’alcalde dóna per finalitzat el Ple i aixeca la sessió, de la qual, com
a secretari, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico.

Vist i plau

La secretària-interventora,
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L’alcalde
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