
 
ACTA DEL 7 D’ABRIL DE 2016 DE SESSIÓ PÚBLICA ORDINÀRIA DE 

L’AJUNTAMENT DE PINELL DE SOLSONÈS 
 
 
 

Identificació de la sessió 
Caràcter: ordinària 
Número: 03/16 
Data: 7 d’abril de 2016 
Lloc: Casa Consistorial 
Horari: 19:15 hores a 20:40 hores. 
 
Hi assisteixen: 
Benjamí Puig Riu 
Mariona Martín Grau 
Vanessa Ginestà Capdevila  
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila  
José Antonio Romero Tomás, secretari interventor accidental. 
 
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 al secretari que llegeixi l’acta de la sessió ordinària 
de 28 de gener de 2016, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents indicant, no obstant l’anterior, que en aquella acta es fa constar que en l’acta de la sessió extraordinària de 15 de gener de 2016 s’introduirien les intervencions de l’alcalde i de 
la regidora Mariona Martín i que aquest fet va ser acceptat per la Secretaria que havia de modificar l’acta en aquest sentit. Per aquest motiu, s’acorda que pel proper ple 
s’enviï còpia de l’acta de 15 de gener de 2016 amb el redactat modificat en el sentit anterior als efectes que el Ple pugui comprovar si el redactat és el correcte i, per tant, escau aprovar-la definitivament 
  

2. Aprovació de l’informe de morositat, corresponent al quart trimestre de 
2015 
 
L’Alcalde dóna la paraula a l’interventor, que explica que en virtut del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 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 del quart trimestre de 2015.  
 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 quart trimestre de 2015 i la tramesa del PMP corresponent al 4t. Trimestre de 2015 al portal d’Hisenda.  SEGON.- Facultar a l’Alcalde o persona en qui delegui per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords.     

3. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès per al 
finançament de la implementació de polítiques de dones a la comarca del 
Solsonès per a l’any 2016. 

 
Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament 
de Pinell de Solsonès pel finançament de la implementació de polítiques de dones a la comarca del Solsonès per l’any 2016. 
Atès que l’esmentat conveni té per objecte la col·laboració entre el Consell Comarcal i l’ajuntament pel finançament de la implementació de polítiques de dones a la comarca 
i l’aportació de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès d’enguany, a raó de 0,75 € per habitant, és de 155,25 €. 
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament la formalització del conveni objecte d’aquest acord.  
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat ACORDA: 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès 
i l’Ajuntament de Pinell de Solsonès pel finançament de la implementació de polítiques 
de dones a la comarca del Solsonès per l’any 2016 i procedir a la seva signatura.  
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Solsonès.  
TERCER.- Facultar a l’Alcalde accidental o persona en qui delegui per a signar tots els 
documents necessaris per tal de fer efectius aquests acords.  
 4. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Pinell de 
Solsonès.  
 Atès que s’ha iniciat procediment de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinell de Solsonès en el que fa referència a la modificació de l’article 
94/115/118 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM.   
Atès que s’ha encarregat l’elaboració i redacció del projecte de modificació als Serveis Tècnics Municipals    
Vist el Projecte de modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Pinell de Solsonès en el que fa referència a la modificació de l’article 94/115/118 i 133 
de les Normes Urbanístiques del POUM.  
De conformitat amb allò que estableixen els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple adopta per unanimitat el següent: 
  



ACORD 
 PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Pinell de Solsonès en el que fa referència a la modificació de 
l’article 94/115/118 i 133 de les Normes Urbanístiques del POUM .  SEGON. Aprovada inicialment la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en Periòdic Regió 7. Durant aquest període 
l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar perquè es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents. 
 TERCER. Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als 
Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg.  QUART. Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, als 
Ajuntaments l’àmbit territorial dels quals limiti amb el d’aquest Municipi. 
  5. Aprovació de la contractació de l’assegurança de responsabilitat de 
càrrecs electes i personal al servei de l’administració amb el col·lectiu del 
consorci del Desenvolupament Local de Catalunya ACM.  
Atès que per  resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de 
Catalunya, amb la denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions 
i/o organismes públiques, sòcies del CCDL que s'hi adhereixin. 
I. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i el Butlletí oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit contracte. 
 
II. Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació,segons: 

 Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. 
 Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros. 
 Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en 

España. 
 Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España. 
 Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 
 Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en España. 

 



 
III. La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els 
lots a les empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior. 
 
IV. Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació. 

 
V. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de 
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació.  

 
LICITACIÓ SERVEIS DE MEDIACIÓ 

VI.   Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local,  en 
sessió de 21 d’Abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació del Servei de distribució i mediació de les assegurances, i la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya. 
 
VII. Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació d’aquest Consorci, a fi que els interessants pogueren presentar les seves proposicions. Que en data 27 de Setembre va cloure el termini de 
presentació d’ofertes. 

 
VIII. Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de contractació, va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER & 
OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació. 

 
IX. La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a l’empresa FERRER & OJEDAASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, en els termes que s’hi relacionen.la contractació i prestació del Servei de distribució i mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil, i 
la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya a la mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L. 



 
X. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació  

 
XI. En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts d’acord amb les següents 
S’ACORDA 
PRIMER.- Que el municipi de Pinell de Solsonès s’adhereix a les Pòlisses que a 
continuació s’indicarà,  
Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de 
la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 
SEGON.- Que el municipi de Pinell de Solsonès s’adhereix al Servei de mediació i 
assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de l’Ajuntament. 
TERCER.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva  recepció 
per part de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local. 
QUART.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona) 
  6. Assumptes sobrevinguts. 
 
Sotmesa a votació la inclusió per urgència dels assumptes sobrevinguts S’APROVA 
per unanimitat.  (1) Aprovació del Projecte ”Línia aèria de 25 KV derivació a nou P.T. “Costa de 

Coins”  
L’Alcaldia dona compte a la Corporació del contingut del Projecte “Línia Aèria 25 kv derivació a nou PT “costa de Coins” presentat per la empresa Cobra Instalaciones y 
Servicios S.A.  S’explica a la Corporació que per motius d’agilització en l’execució d’aquesta millora 
de la línia, el promotor de l’actuació és l’Ajuntament de Pinell de Solsonès i, per aquest motiu ha de ser aprovat el projecte, tot i que l’execució de l’actuació serà duta a terme 
per la companyia elèctrica.  El Ple de la Corporació, per unanimitat ACORDA: 
 ÚNIC.- Aprovar el document tècnic considerat projecte d’obra municipal ordinària titulat 
“Línia Aèria 25 Kv derivació a nou P.T. “Costa de Coins””   



  7. Donació de compte de decrets d’alcaldia 
 
Tot seguit es dóna compte dels següents decrets: 
 Decret d’alcaldia núm. 12/16 de data 22 de gener de 2016, d’aprovació de 

diverses factures i ordenació del seu pagament.   Decret d’alcaldia núm. 13/16 de data 22 de gener de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.   
Decret d’alcaldia núm. 14/16 de data 2 de febrer de 2016, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, al Sr. Jaume Llorens Patau, per a la motocicleta marca 
BMW, model K75, amb matricula B-9742-HG, matriculada el dia 23 de maig de 1986.   Decret d’alcaldia núm. 15/16 de data 3 de febrer de 2016, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, a la Sra. Rosaura Folch Puigpiqué per al vehicle amb 
matricula 3522-GGL.  Decret d’alcaldia núm. 16/16 de data 4 de febrer de 2016, d’aprovació de la 
liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials 
constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Gas Natural Servicios SDG, SA  Decret d’alcaldia núm. 17/16 de data 4 de febrer de 2016, d’acceptació de la 
comunicació ambiental presentada per la Sra. Mª Pilar Bielsa Martin, per la tinença 
d’un ruc amb número de passaport equí 724909000005774.  Decret d’alcaldia núm. 18/16 de data 9 de febrer de 2016, d’atorgament d’un ajut 
de 30,00 € a la ZER del Solsonès, en concepte d’ajut per despesa telefònica corresponent a la gestió econòmica del 2016. 
 Decret d’alcaldia núm. 19/16 de data 5 de febrer de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.   Decret d’alcaldia núm. 20/16 de data 11 de febrer de 2016, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, a la Sra. Rosaura Folch Puigpiqué per al vehicle, model Malaga 1,5, amb matricula L-5325-N, matriculat el dia 10 de febrer de 1988. 
 Decret d’alcaldia núm. 21/16 de data 11 de febrer de 2016, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents, al Sr. Florenci Cases Oliva per al vehicle marca SEAT 
FIAT, model PANDA 40, amb matrícula B-7460-GC, matriculat el dia 23 de març de 1984  Decret d’alcaldia núm. 22/16 de data 12 de febrer de 2016, d’habilitació com a 
Secretari-Interventor accidental de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, a partir i amb 
efectes del dia 15 de febrer de 2016 i fins a la reincorporació de la Secretària Interventora titular, al Sr. José Antonio Romero Tomás (NIF 77733145E), Secretari-Interventor del SAT del Consell Comarcal del Solsonès. 
 



Decret d’alcaldia núm. 23/16 de data 12 de febrer de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.   Decret d’alcaldia núm. 24/16 de data 15 de febrer de 2016, d’adhesió al Pla 
Agrupat de Formació Continua de l’Associació Catalana de Municipis i la Diputació de Lleida. 
 Decret d’alcaldia núm. 25/16 de data 18 de febrer de 2016, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a 
l’exercici 2016 i següents, al Sr. Josep Antoni Algué Garriga per a la motocicleta model Sarab 125, amb matrícula L-4164-I, matriculada el dia 17 de desembre de 
1981.  Decret d’alcaldia núm. 26/16 de data 19 de febrer de 2016, d’acceptació de la 
comunicació ambiental presentada pel Sr. Adalberto Morinigo Medina, per la tinença de 6 ànecs, 20 gallines, 5 pollastres i 4 porcs per autoconsum. 
 Decret d’alcaldia núm. 27/16 de data 19 de febrer de 2016, d’acceptació de 
comunicació ambiental presentada per la Sra. Mª Pilar Bielsa Martín, per la tinença d’1 porc, 5 conilles reproductores, 1 mascle i les seves futures cries, 6 gallines ponedores i 4 pollastres per autoconsum. 
 Decret d’alcaldia núm. 28/16 de data 23 de febrer de 2016, d’aprovació de 
diverses factures i ordenació del seu pagament.   Decret d’alcaldia núm. 29/16 de data 23 de febrer de 2016, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents al Sr. Jordi Miro Tutuach per al vehicle Land Rover, model 
Santana 109 Super, amb matrícula B-5796-FW, matriculat el dia 21 de setembre de 1983.  Decret d’alcaldia núm. 30/16 de data 23 de febrer de 2016, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a 
l’exercici 2016 i següents al Sr. Jordi Miro Tutuach per al vehicle Renault, model Renault-4 Furgoneta, amb matrícula B-2416-GS, matriculat el dia 17 d’abril de 1985.  Decret d’alcaldia núm. 31/16 de data 29 de febrer de 2016, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a 
l’exercici 2016 i següents al Sr. Meliton Garriga Sabata per al vehicle Daihatsu, model Feroza, amb matrícula B-8643-LM, matriculat el dia 4 de juliol de 1990.  Decret d’alcaldia núm. 32/16 de data 29 de febrer de 2016, d’aprovació de la 
liquidació del Pressupost General de 2015. 
 Decret d’alcaldia núm. 33/16 de data 1 de març de 2016, d’aprovació de la 
liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Energia SAU. 
 Decret d’alcaldia núm. 34/16 de data 1 de març de 2016, d’aprovació de la 
liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Distribucion Electrica SL. 
 



Decret d’alcaldia núm. 35/16 de data 1 de març de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.   Decret d’alcaldia núm. 36/19 de data 1 de març de 2016, d’aprovació de la 
liquidació definitiva de la taxa per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals, a Endesa Energia 
XXI.  Decret d’alcaldia núm. 37/16 de data 2 de març de 2016, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents al Sr. Lluís Ribera Pallisa per al vehicle Mixte tot terreny, 
marca Santana, amb matrícula B-3162-LF, matriculat el dia 28 de març de 1990.  Decret d’alcaldia núm. 38/16 de data 2 de març de 2016, de concessió d’una 
bonificació del 100% de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per a l’exercici 2016 i següents al Sr. Josep Maria Ribera Creus per al vehicle Land-Rover, 
model Santana 88 Diesel, amb matrícula L-0673-I, matriculat el dia 3 de juny de 1981. 

 Decret d’alcaldia núm. 39/16 de data 4 de març de 2016, de declaració del 
desistiment del Sr. Ramon Viladrich Auguets de l’expedient instruït per llicència 
d’obres per portar a terme el Projecte d’obres per a la instal·lació d’una explotació porcina d’engreix a la finca El Solé del TM de Pinell. 
 Decret d’alcaldia núm. 40/16 de data 7 de març de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 Decret d’alcaldia núm. 41/16 de data 10 de març de 2016, de concessió de 
llicència d’obres al Sr. Xavier Ramellat Angrill per a executar les obres de reforma de la cuina vella del foc a terra a la Casanova de Pinell.   Decret d’alcaldia núm. 42/16 de data 14 de març de 2016, de concessió de 
llicència d’obres al Sr. Francesc Torra Jounou per l’execució del projecte d’ampliació 
productiva de l’explotació porcina d’engreix existent a la finca Rossells, amb la construcció d’una nova nau.  Decret d’alcaldia núm. 43/16 de data 16 de març de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  
 Decret d’alcaldia núm. 44/16 de data 17 de març de 2016, d’autorització del pas de 
les línies elèctriques per vies de titularitat municipal en la forma i llocs expressament 
descrits en el projecte presentat per Casa Xarpell SL, als únics efectes de procedir al soterrament de les mateixes. 
 Decret d’alcaldia núm. 45/16 de data 17 de març de 2016, de concessió d’una 
pròrroga de la llicència d’obres per un termini de divuit mesos per portar a terme la finalització de les obres per la instal·lació d’una explotació porquina d’engreix a la Finca Sató, de Pinell de Solsonès. 
 Decret d’alcaldia núm. 46/16 de data 29 de març de 2016, de concessió de 
llicència d’obres a Finca Gepils SL per a executar les obres de repàs de la teulada de les corts i el corral de la masia anomenada Casa Gepils.  Decret d’alcaldia núm. 47/16 de data 31 de març de 2016, d’aprovació de diverses 
factures i ordenació del seu pagament.  



 Decret d’alcaldia núm. 48/16 de data 31 de març de 2016, de canvi de data de la 
sessió ordinària del ple que es celebrarà el dia 7 d’abril de 2016.  Decret d’alcaldia núm. 49/16 de data 4 d’abril de 2016, de sol·licitud al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge d’una subvenció 
de 6.199,38 € per a abonar la retribució de l’alcalde d’aquesta corporació de l’exercici 2016, per una dedicació corresponent al 50% de la jornada ordinària.  

 8. Informes de presidència i de regidories 
 
El Sr. Alcalde informa que la Generalitat deu a l’Ajuntament en aquest data aproximadament la quantitat de 136.000,00 €.   
El Sr. Alcalde informa que es tira endavant l’edició del Butlletí Municipal.  
El Sr. Alcalde informa que s’han demanat ajuts a la subdelegació del govern pels aiguats i que recentment s’ha rebut notificació de denegació dels mateixos.  
El Sr. Alcalde informa que les rutes turístiques s’han de tornar a marcar de nou ja que la gent es perd al fer-les i manca senyalització. Explica que s’ha demanat un 
pressupost a la empresa Geosilva per repassar-ho tot i ascendirà a uns 5.000,00 €.  
El Sr. Alcalde informa que el dia 24 d’aquest mes hi ha una caminada popular en la qual l’ajuntament hi col·labora.  
El Sr. Alcalde informa que es durà a terme una nova activitat els divendres de ZUMBA, subvencionada pel Departament de Joventut. 
 El Sr. Alcalde informa, per últim, que el treballador del Pla d’Ocupació va caure i s’ha fet mal. Segons el metge no té res trencat. El coordinador del Pla (Daniel Guzman) hi 
va parlar però va agafar la baixa igualment. Es proposa sol·licitar al Consell Comarcal que si agafa l’alta no cal que torni a l’Ajuntament ja que finalitza el Pla. 
    9. Precs i preguntes. 
 
La regidora Mariona Martín demana com està el tema del marge al camí nou que s’havia de gestionar des del Consell Comarcal. El Sr. Alcalde diu que es una 
adjudicació que l’Ajuntament vol que el Consell inclogui al seu pla de camins. I l’alcalde aprofita per explicar que aquest tema ho està vetllant des del Consell ell personalment. 

 No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent 
les dos quarts i deu minuts de nou del vespre, de la qual s’estén la present acta, 
que una vegada llegida i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde. 
 
 
L’ALCALDE        LA SECRETARIA 
 
  


