ACTA DE 26 D’AGOST DE 2014 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS

Identificació de la sessió
Caràcter: Ordinària
Número: 07/14
Data: 26 d’agost de 2014
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 19:30 hores a 20:30 hores
Hi assisteixen:
Benjamí Puig Riu
Mariona Martín Grau
Vanessa Ginestà Capdevila
Sílvia Casals Vila
Manel Alòs Creus

Esther Garrido Hernández, secretària interventora
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’alcalde
Benjamí Puig i Riu.
El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes:

1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors.
Seguidament el President demana a la secretària que llegeixi l’acta del dia 01 de
juliol de 2014 de sessió ordinària i l’acta del dia 16 de juliol de sessió
extraordinària, les quals s’aproven per unanimitat dels assistents.

2. Aprovació de la primera certificació de l’obra de millora dels camins
rurals del nucli de Madrona (1-Fase)
Vista la certificació tècnica número u presentada pel tècnic director de les obres de
Millora dels camins rurals del nucli de Madrona (1a fase), Raimon Guitart i Garcia
per import de 109.962,50 €.
Atès que l’empresa adjudicatària Àrids Romà, SAU. ha emès factura pel mateix
import que la certificació tècnica.
D’acord amb la subvenció atorgada pel Pla únic d’obres i Serveis de Catalunya
dins l’anualitat 2011 i les seves bases que preveuen la justificació de les
actuacions realitzades per tal de cobrar l’import subvencionat.

En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA:
PRIMER: Aprovar la certificació tècnica primera de l’obra de Millora dels camins
rurals del nucli de Madrona (1a fase) amb un import de 109.962,50 € i aprovar la
factura corresponent pel mateix import.
SEGON: Procedir a la justificació de la subvenció atorgada pel Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya.
TERCER: Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui a signar tots aquells
documents que siguin necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

3. Donació de compte de l’informe de morositat del segon trimestre de
2014.
L’Alcalde dóna la paraula a l’interventora, que explica que en virtut del que
estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de morositat de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’adjunta l’informe trimestral presentat per l’interventora
municipal, sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclou el
número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint a
la data de finalització del segon trimestre, corresponent a l’exercici 2014, i es
procedeix a detallar el resum de l’informació.
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Ratificar l’informe trimestral sobre el compliment de terminis previstos
en el pagament de les obligacions de l’entitat local del segon trimestre de l’exercici
2014.
SEGON.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquest acords.

4. Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 1/2014.
Atès l’expedient tramitat per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2014,
en el qual consta l’informe favorable de la interventora.
Assabentats tots els membres del ple de l’Informe d’Intervenció d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i l’informe d’intervenció de
data 30 de juny, ambdós de caràcter desfavorable a la present modificació de
crèdit.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic mitjançant anunci al Butlletí oficial
del Província de Lleida núm. 134 de data 15 de juliol de 2014 i durant el termini
establert a l’efecte no s’han presentat al·legacions ni reclamacions.
En l’exercici de les atribucions que confereixen el Ple les bases d’execució del
vigent pressupost, es dóna compte d’aquest expedient de conformitat amb
l’establert en l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Aprovar de forma definitiva l’expedient de modificació de crèdits
pressupostaris número 1/2014, en els termes que consten a l’expedient, ja que ha
estat exposat al públic mitjançant anunci inserit en el butlletí oficial de la Província
de Lleida pel termini de quinze dies, el qual s’ha pogut examinar i no s’han
presentat al·legacions.
SEGON.- Fer pública questa aprovació definitiva mitjançant anunci al Butlletí
Oficial del Província de Lleida.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o a la persona a qui designi per a signar tots
aquells documents que siguin necessaris per a fer efectius aquests acords.

5. Adjudicació de l’obra de rehabilitació de la planta primera de
l’ajuntament vell per a sala d’audiovisuals.
(Abans d’iniciar el debat d’aquest punt, la regidora Vanesa Ginestà Capdevila abandona la
sala d’acord amb l’establert a l’article 96 del Reglament d’organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels ens locals per trobar-se incursa en una causa d’incompatibilitat
establerta a l’article 28.b) de la LRJAP-PAC)

Vist el Projecte bàsic de rehabilitació de la planta primera de l’ajuntament vell per a
sala d’audiovisuals i el projecte revisat – Separata Fase I, redactats per l’enginyer
de camins, canals i ports Raimon Guitart i Garcia, amb un pressupost d’execució
per contracta total de 43.161,49€.
Atès que ha estat atorgada a aquest ajuntament una subvenció del Pla d’Inversions
Locals de la Diputació de Lleida per import de 22.474,97 € per a l’execució de les
actuacions previstes a l’esmentada memòria.
Atès que han estat sol·licitats tres pressupostos a diferents empreses per a
l’execució d’aquesta actuació, els quals consten al corresponent l’expedient.
Vist l’informe de valoració de les ofertes redactat pel tècnic Raimon Guitar i Garcia
en data 21 d’agost de 2014, el qual proposa com a oferta més avantatjosa la
presentada per l’empresa Construccions M J Angrill, SL.
Vist l’import del pressupost que consta a la memòria i atès que l’article 138.3 del
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei contractes d’import inferior a 50.000 €, quan es tracti de contractes
d’obres, o 18.000 €, quan es tracti d’altres contractes, i que aquest tipus de
contractes menors podran se adjudicats directament a qualsevol empresari amb
capacitat d’obrar i que compti amb les normes establertes amb l’article 111 del
mateix text legal, és a dir, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de
la despesa i la incorporació al mateix de la factura, havent d’afegir a l’expedient, a
més, el pressupost de les obres, sense perjudici que hagi d’existir el corresponent
projecte quan normes específiques així ho requereixin.
Atès que la competència per la contractació en les entitats locals ve regulada per la
Disposició addicional segona del RDL 3/2011, que estableix en el seu apartat 1 que
correspon als Alcaldes, com a òrgan de contractació respecte de contractes, entre

els quals el d’obres, quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, i en
el seu apartat 2 que atorga al Ple la competència com òrgan de contractació
respecte dels contractes no mencionats en el punt primer anterior.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per
unanimitat:
PRIMER.- Adjudicar l’execució de les obres incloses al Projecte bàsic de
rehabilitació de la planta primera de l’ajuntament vell per a sala d’audiovisuals i el
projecte revisat – Separata Fase I, a l’empresa Construccions MJ Angrill SL., amb
CIF B25693649 per import de 38.136,63 € (IVA inclòs), d’acord amb el pressupost
presentat.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent per import de 38.136,63 €, amb càrrec
a la partida 622.00/920 del pressupost vigent.
TERCER.- Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i
tramitació del pagament si escau.
QUART.- Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de
la data de la signatura de l’acord.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

6. Adhesió al suport dels ajuntaments del Solsonès al dret a decidir.
En resposta al clam popular de l’11 de setembre de 2012 i al resultat de les
eleccions del 25 de novembre del mateix any, el Parlament de Catalunya va
aprovar, el dia 23 de gener de 2013, la Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir
del poble de Catalunya.
Es va acordar iniciar, així, el procés per exercir el Dret a decidir, per tal que el
Poble de Catalunya – que, per raons històriques i de legitimitat democràtica, té
caràcter de subjecte polític i jurídic – pugui decidir el seu futur polític col·lectiu.
Després de la Via que va enllaçar ciutadans des del riu Sènia fins a Pertús, el 12
de desembre de 2013 els partits que representen una àmplia majoria parlamentària
va acordar la data i la pregunta de la CONSULTA.
Ara resta que el President de la Generalitat faci la CONVOCATÒRIA de la
CONSULTA.
Els catalans volem decidir com volem viure, i volem fer-ho exercint un dret bàsic i
essencial en democràcia: el dret de VOT.
Per això, des de l’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS donem, formalment,
el nostre suport a la convocatòria i celebració de la CONSULTA amb aquest
COMPROMÍS

1) Assumir i manifestar el nostre COMPROMÍS i disposició a cooperar
amb les nostres institucions per a fer possible l’organització de la
Consulta del 9 de novembre d’enguany i donar suport al President de la
Generalitat quan faci la CONVOCATÒRIA d’aquesta CONSULTA.
2) Fer arribar aquest COMPROMÍS a l’Assemblea Nacional de Catalunya
d’aquest 11 de setembre perquè, de forma conjunta amb d’altres
organitzacions del teixit associatiu de Catalunya, el faci arribar a la
Presidència del Parlament de Catalunya en el moment que sigui més
convenient.
Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès ACORDA per unanimitat
l’aprovació d’aquest compromís.

7. Aprovació de l’aplanament d’aquest ajuntament al recurs contenciós
contra France Telecom Espanya SA 320/2010
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, en la sessió de data 29 de
desembre de 2009 va aprovar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per empreses
que prestin serveis de telefonia mòbil.
Atès que contra dita ordenança France Telecom España SA va interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal superior de Justícia de Catalunya, que
ha donat lloc a les actuacions núm. 320/210R.
Considerant que el Tribunal Suprem va plantejar un seguit de qüestions
perjudicials davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el qual de 12 de
juliol de 2012 (assumptes acumulats C-55/11, 57/11 i 58/11) dicta Sentència,
donant-se resposta i manifestant que l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l’autorització de
xarxes i serveis de comunicacions electròniques (Directiva autorització), s’ha
d’interpretar en el sentit que s’oposa a l’aplicació d’un cànon per drets d’instal·lació
de recursos en una propietat pública o privada, per sobre o per sota d’aquesta, als
operadors, que sense ser propietaris de dits recursos, els utilitzen per aprestar
serveis de telefonia mòbil. La sentència també assenyala l’efecte directe de
l’article 13 assenyalat, de manera que confereix als particulars el dret a invocar-lo
directament davant dels òrgans jurisdiccionals nacionals per oposar-se a una
aplicació d’una resolució dels poders públics incompatibles amb l’esmentat article.
Atès que a la vista d’aquestes respostes el Tribunal Suprem ha dictat un bon
nombre de sentències assenyalant que els operadors de telefonia mòbil no han
d’abonar taxes municipals pel mateix fet imposable que l’establert en l’ordenança
d’aquest ajuntament, entre les quals: SSTS de 10 d’octubre de 2012, Recursos
861/2020, i 4307/2009; 15 d’octubre de 2012, Recurs 1085/2010; 8 de novembre
de 2012, Recursos 4265/2009, 4267/2009, 4313/2009, 4452/2009, 4543/2009,
4566/2009, 5483/2009, 6891/2009 i 710/2009; 16 de novembre de 2012, Recursos
4040/2009, 4512/2009, 5485/2009, 6074/2009, 330/2010, 585/2010 i 1399/2010,
23 de novembre de 2012, Recursos 3916/2009, 6363/2009, 1599/2010,
4334/2010, 7006/2010, 2287/2011, 2443/2011, 4585/2011 i 6427/2011; 7 de
desembre de 2012, Recursos 2313/2010, 3889/2010, 3998/2010, 4007/2010,
6731/2010, 1795/2011, 2613/2011, 2800/2011, 3506/2011, 6221/2011 i
2128/2012.

Considerant la Interlocutòria del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Sala 8a,
de data 30 de gener de 2014, en l’assumpte C-25/13, que té per objecte una
petició de decisió prejudicial plantejada, de conformitat amb l’article 267 TFUE, pel
Jutjat Contenciós-administratiu núm. 17 de Barcelona, mitjançant resolució de 8 de
gener de 2013 en el procediment entre France Telecom España, SA i Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, la qual declara que el Dret de la
Unió ha d’interpretar-se a la vista de la sentència de 12 de juliol de 2012,
Vodafone España y France Telecom España (C-55/11 i C58/11), en el sentit que
s’oposa a l’aplicació d’una taxa, imposada com a contrapartida per la utilització i
explotació dels recursos instal·lats en una propietat pública o privada, o per sobre
o per sota d’aquesta, en e sentit de l’article 13 de la Directiva 202/20/CE del
Parlament Europeu i Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l’autorització de
xarxes i serveis de comunicacions electròniques (Directiva autorització), als
operadors que presten serveis de comunicacions electròniques sense se
propietaris d’aquests recursos.
Atès que d’acord amb el manifestat en l’apartat anterior, amb posterioritat a dita
Interlocutòria s’han anat dictant sentències en aquest sentit, com la del TSJ de
Madrid de 26-03-2014 en el recurs 129/2011 o del TSJ de la Rioja de 22 de maig
de 2014 en el recurs 32/2013.
Considerant que el present cas presentava seriosos dubtes de dret, la qual cosa
queda palesada amb les qüestions perjudicials plantejades davant el TJUE i ens
pronunciaments del Tribunal Suprem, entre altres, es sol·licita a la Sala la no
imposició de costes de conformitat amb l’article 394 de la LEC.
Per l’exposat, el Ple ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aplanar-se ala pretensió de la demandant en el recurs 320/210R
interposat per France Telecom España SA contra aquest ajuntament, de
conformitat amb l’article 75 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciosa administrativa sense imposició de costes a aquesta part.
SEGON.- Fer tramesa d’aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya
TERCER.- Facultar a l’Alcalde o la persona e qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

8. Assumptes sobrevinguts.
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts, s’aprova
per unanimitat.

(1) Aprovació de la factura emesa per Sport Plus Court SL
(Tenisinco).
Vista la factura núm. 2014/39, per import de 7.033,13 €, emesa per l’empresa
Sport Plus Court SL (Tenisinco) en concepte d’execució parcial de l’obra de
reparació superficial de la pista poliesportiva de Sant Climenç, adjudicada per
acord de ple de data 16 de juliol de 2014.

Per l’exposat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la factura núm. 2014/39 emesa per l’empresa Sport Plus Court
SL (Tenisinco) per import de 7.033,13 € en concepte d’execució parcial de l’obra
de reparació superficial de la pista poliesportiva; i procedir al seu pagament dins
els terminis establerts a l’efecte per la legislació vigent.
SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.

9. Donació de compte de decret d’alcaldia.
Seguidament es dóna compte dels següents decrets d’alcaldia:
Decret núm. 52/14, de 1 de juliol de 2014, d’adjudicació a favor del Sr. Gerard
Berenguer Pacheco, dels treballs d’elaboració de la pàgina web de l’ajuntament de
Pinell de Solsonès, d’acord amb el pressupost presentat a aquest ajuntament, per
import de 750 € i d’aprovació de la despesa amb la corresponent imputació al
pressupost vigent d’aquest ajuntament.
Decret núm. 53/14, de 4 de juliol de 2014, d’acceptació de les ajudes incloses en
el Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya - anualitat 2011, i la normativa
aprovada per desenvolupar el Pla, considerar garantia la seva capacitat de gestió
administrativa i tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar a
Raimon Guitart i Garcia, enginyer de camins, canals i ports, director facultatiu de
les obres responsables de l’actuació.
Decret núm. 54/14, de 4 de juliol de 2014, d’aprovació prèvia del “Projecte bàsic
de reforma de la Masia Sangrà” redactat per l’arquitecte Francesco Ranocchi i Di
Cesare i tramesa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per
a la seva aprovació definitiva.
Decret núm. 55/14, de 4 de juliol de 2014, d’aprovació inicial de la Memòria
valorada per a la reparació superficial del paviment de la pista esportiva de sant
Climenç, redactada per l’enginyer de camins, canals i ports Raimon Guitart i
Garcia, amb un pressupost d’execució per contracta total de 28.132,50 €.
Decret núm. 56/14, de 15 de juliol de 2014, d’aprovació de diverses factures i
ordenació del seu pagament.
Decret núm. 57/14, de 18 juliol de 2014, d’adjudicació a l’empresa Perfil S.C.P
l’actuació d’instal·lació de finestres noves al local social, escola i centre cívic de
Pinell de Solsonès, per import total de 8.803,98 € d’acord amb els pressupostos
que consten a l’expedient.
Decret núm. 58/14, de 25 de juliol de 2014, de concessió de llicència d’obres al
Sr. Marc Angrill Gangolells per a les obres indicades al projecte d’ampliació d’un
cobert agrícola existent, situat a la finca anomenada “Tros de Regueret”, redactat
per l’arquitecte tècnic Toni Cardona Calvo, condicionat a totes les determinacions
incloses a l’incloses a l’informe tècnic que s’adjunta.

Decret núm. 59/14, de 25 de juliol de 2014, d’aprovació del projecte “Treballs de
neteja, ordenació i manteniment d’espais públics del municipi de Pinell de
Solsonès” i de sol·licitud de participació d’aquest ajuntament al Programa mixt
Treball i Formació adreçat a les persones aturades, sol·licitat pel Consell
Comarcal del Solsonès.
Decret núm. 60/14, de 25 de juliol de 2014, d’habilitació com a SecretarisInterventors accidentals de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, durant el període
comprès entre els dies 5 al 14 d’agost (ambdós inclosos) al Sr. José Antonio
Romero Tomàs, i pel període comprès entre els dies 1 a 5 de setembre (ambdós
inclosos) a la Sra. Sílvia Vilaseca Casafont, Secretaris-Interventors del SAT del
Consell Comarcal del Solsonès.
Decret núm. 61/14, de 28 de juliol de 2014, d’aprovació de diverses factures i
ordenació del seu pagament.
Decret núm. 62/14, d’1 d’agost de 2014, d’acceptació de la subvenció de 364,50
€ atorgats per l’Institut d’estudis Ilerdencs per tal de portar a terme la revista “Full
informatiu de Pinell 2014”.
Decret núm. 63/14, de 5 d’agost de 2014, d’aprovació de diverses factures i
ordenació del seu pagament.
Decret núm. 64/14, de 13 d’agost de 2014, d’aprovació de diverses factures i
ordenació del seu pagament.
Decret núm. 65/14, de 19 d’agost de 2014, d’acceptació de la subvenció de
7.000,00 € atorgada per la Diputació de Lleida per tal de portar a terme l’actuació
de “Condicionament de la pavimentació del cementiri de Sallent”.
Decret núm. 66/14, de 22 d’agost de 2014, de concessió de llicència d’obres a
Endesa Distribució Elèctrica S.L.U. per a executar les actuacions incloses en el
projecte de reforma de línia aèria 25kV a P.T. WD696 per realitzar entroncament
de futura derivació, al terme municipal de Pinell de Solsonès, redactat per
l’enginyer tècnic industrial al servei de l’empresa SATEL CATALUNYA SLU,
Carlos Romero i March, condicionada a totes les determinacions incloses a
l’informe tècnic que s’adjunta.

10. Informes de presidència i de regidores.
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions:
Primer.- Explica que el Consell Comarcal s’ha acollit a la convocatòria d’ajuts
convocats per l’Ordre EMO/221/2014 de 21 de juliol, per la qual s’aproven les
bases reguladores de les subvencions per al Programa de Treball i Formació de
persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la
prestació i/o el subsidi per desocupació i s’obre convocatòria per a l’any 2014 i ha
ofert la possibilitat als ajuntaments de la comarca d’acollir-se a aquest projecte.
Aquesta participació dels ens locals en el projecte consisteix en destinar un
dels/de les treballadors/res contractats al municipi interessat per a prestar els seus
serveis laborals. L’Ajuntament de Pinell s’ha adherit a aquest projecte mitjançat la
signatura d’un decret d’alcaldia del qual se n’ha donat compte al punt anterior.

Segon.- Explica que s’ha renovat el compte a termini contractat per aquest
ajuntament amb l’entitat bancària Caixabank, tot i que el tipus d’interès és inferior
al que es va oferir l’any anterior.
Tercer.- Ha estat denegat l’ajut sol·licitat a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la
rehabilitació interior de l’església de Sant Climenç de Pinell.
Quart.- Recorda que s’estan executant les obres d’asfaltat del camí de Madrona i
es preveu que aquesta setmana quedi pràcticament enllestit.
Cinquè.- És previst també que aquesta setmana s’enllesteixin els treballs de
reparació de la pista poliesportiva de Sant Climenç.
Sisè.- Informa que ha estat atorgat l’ajut sol·licitat a la Diputació de Lleida per a la
pavimentació i condicionament del cementiri de Sallent per import de 7.000 €.
Setè.- En relació a la subvenció demanada a la Direcció General de Joventut, han
concedit un ajut de 2.060,00 €. Explica les activitats que es duran a terme dins
aquest projecte.
Vuitè.- Explica que a causa de les fortes pluges que han caigut al municipis durant
els darrers dies, s’ha aplaçat l’inici de les obres de manteniment dels camins
municipals.
Novè.- Informa de les novetats del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013 –
2017, atès que únicament s’ha mantingut la línia d’inversions provinent de la
Diputació de Lleida i les línies de manteniment i subministraments.
Desè.- Per últim, explica que avui s’ha publicat, per fi, el Pla d’Ordenació
Urbanístic Municipal de Pinell de Solsonès i per tant, ja és executiu i aplicable.

11. Precs i preguntes
No n’hi ha.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent
dos quarts de nou de la nit, de la qual s’estén la present acta, que una vegada
llegida i trobada conforme la signaran tots els assistents.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

ELS REGIDORS ASSISTENTS

