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ACTA
Corçà, trenta-u de maig del dos mil dotze.
A tres quarts de deu del vespre, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es
reuneix, en primera convocatòria, el Ple d’aquest Ajuntament en sessió ordinària,
convocada per la Sra. Alcaldessa-Presidenta el proppassat dia 25 de maig, per
tractar els temes que figuren a l’Ordre del Dia.
Presideix la Sra. Alcaldessa-Presidenta Maria Carme Güell Parnau.
Assisteixen tots els Tinents d’Alcalde Srs. Josep Mitjà Ferrer, Sandra Camón
Sánchez i Josep Peiró Font.
Assisteixen els Regidors Srs. Maria Carme Garriga Bayod, Joan Alabau Mas,
Conrad Font Verdaguer i Antoni Cabello Reyes.
Excusa la seva assistència la Regidora Sra. Íngrid Mir Bardera.
Assisteix el Sr. Secretari-Interventor Josep Carreras Fabrellas.
Existeix, per tant, el “quòrum” legal que fixa l’article 98.c) del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya per a la vàlida celebració de la sessió i
per a prendre acords amb qualsevol tipus de majoria.
Oberta la sessió per la Presidència, s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària celebrada el proppassat dia 29 de març.
Seguidament, es prenen per unanimitat els acords següents:
11/12.- Convenis amb la Generalitat de Catalunya (Construcció i Gestió d’una
Escola d’Educació Infantil i Primària): Aprovació.- Vist el Projecte de Conveni
per a la Construcció i Gestió d’una Escola d’Educació Infantil i Primària redactat
per aquesta Corporació; atès que en aquest projecte es recull el contingut de l’ofici
de 24 de març del 2010 dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya; i vistos els articles 108 i següents de la LRJPC; s’acorda
aprovar el Projecte de Conveni per a la Construcció i Gestió d’una Escola
d’Educació Infantil i Primària redactat per aquesta Corporació amb els pactes
següents:
PRIMER: La totalitat de les despeses derivades de les obres de construcció
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necessàries per a l’obertura de l’Escola d’Educació Infantil i Primària seran
íntegrament a càrrec de la Generalitat de Catalunya, que les podrà executar en la
forma que tingui per convenient.
SEGON: La totalitat de les despeses derivades de les obres d’urbanització del
solar on s’ubicarà l’Escola d’Educació Infantil i Primària seran íntegrament a càrrec
de l’Ajuntament de Corçà, que les podrà executar en la forma que tingui per
convenient.
TERCER: La totalitat de les despeses derivades de les obres necessàries per a la
instal·lació dels serveis de subministrament fins al solar on s’ubicarà l’Escola
d’Educació Infantil i Primària, seran íntegrament a càrrec de l’Ajuntament de Corçà,
que les podrà executar en la forma que tingui per convenient sempre que es
respectin les condicions tècniques mínimes facilitades per la Generalitat de
Catalunya.
QUART: La totalitat de les obres de construcció necessàries per a l’obertura de
l’Escola d’Educació Infantil i Primària gaudiran d’una bonificació del noranta-cinc
per cent sobre la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
CINQUÈ: Les obres de construcció necessàries per a l’obertura de l’Escola
d’Educació Infantil i Primària i l’exercici de l’activitat escolar, gaudiran d’una
bonificació del cent per cent en les quotes de la resta de tributs municipals als
quals es poguessin trobar subjectes.
SISÈ: La totalitat de les despeses derivades del manteniment preventiu i normatiu i
de les reformes, adequacions i millores de l’Escola d’Educació Infantil i Primària
seran íntegrament a càrrec de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya.
SETÈ: La totalitat de les despeses derivades de la vigilància, neteja,
subministrament d’energia elèctrica, aigua, sanejament i combustibles i del
manteniment correctiu dels desperfectes de poca entitat que derivin de l’activitat
escolar ordinària de l’Escola d’Educació Infantil i Primària seran íntegrament a
càrrec de l’Ajuntament de Corçà.
VUITÈ: L’ús de l’Escola d’Educació Infantil i Primària per part de la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Corçà, l’AMPA del centre i de les associacions
domiciliades en el municipi de Corçà no requerirà cap tipus d’autorització sempre
que sigui plenament compatible amb l’activitat escolar.
NOVÈ: L’Ajuntament de Corçà i la direcció del centre gestionaran de forma
conjunta la biblioteca de l’Escola d’Educació Infantil i Primària perquè pugui ser
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utilitzada pels veïns del municipi de Corçà de forma plenament compatible amb
l’activitat escolar.
DESÈ: En allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la legislació vigent en
cada moment i, en el seu defecte, els pactes que assoleixin la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Corçà.
12/12.- Pla General d’Ordenació Urbana (Projecte de Modificació Puntual
número 23): Aprovació Inicial.- Vist el Projecte de Modificació Puntual número 23
del Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi promogut per aquesta
Corporació i redactat per l’arquitecte Antoni Aguilar Piera; atès que aquest projecte
de modificació puntual té per objecte la regulació de les tanques en sòl no
urbanitzable; vist l’article 85 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme; i vistos els
articles 117 i 118 del seu Reglament; s’acorda aprovar, inicialment i sense
prescripcions puntuals, el Projecte de Modificació Puntual número 23 del Pla
General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi, promogut per aquesta Corporació i
redactat per l’arquitecte Antoni Aguilar Piera.
13/12.- Relació de Llocs de Treball / Plantilla del Personal (Exercici del 2012):
Aprovació.- Vistes la Relació de Llocs de Treball i la Plantilla del Personal
d’aquesta Corporació que figuren en el Projecte de Pressupost Municipal per a
l’exercici del 2012; vist l’informe de Secretaria-Intervenció; i vistos els articles 26 i
32 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals; s’acorda:
PRIMER: Aprovar per a l’exercici del 2012 la Relació de Llocs de Treball següent:
Número: 1
Denominació: Secretari-Interventor
Relació jurídica: Funcionari de carrera.
Enquadrament orgànic: Serveis Generals - Secretaria-Intervenció.
Característiques i funcions: Les funcions públiques reservades als funcionaris
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, la direcció del servei
d’urbanisme i la secretaria del Registre Civil.
Requisits: Pertànyer a l'Escala de Funcionaris d'Administració Local amb
Habilitació de Caràcter Nacional, Subescala Secretaria-Intervenció.
Dedicació: 75 %.
Grup retributiu: A1.
Nivell de complement de destinació: 26.
Puntuació als efectes del complement específic: 90 punts més el 30% del
complement de destí per tractar-se d’una agrupació de secretaries integrada per
dos municipis.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 1.
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Forma de provisió: Concurs.
Número: 2
Denominació: Tècnic d’Administració General
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Generals - Secretaria-Intervenció.
Característiques i funcions: Les tasques administratives preparatòries, la gestió de
cobraments i pagaments i la preparació de la liquidació del pressupost i els comptes
generals.
Requisits: Titulació equivalent a diplomat universitari.
Dedicació: 100 %
Grup retributiu: A2.
Nivell de complement de destinació: 22.
Puntuació als efectes de complement específic: 70 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 2.
Forma de provisió: Concurs-oposició.
Número: 3
Denominació: Auxiliar d'Administració General - 1
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Generals - Secretaria-Intervenció.
Característiques i funcions: L'assistència general dels serveis generals en les
funcions administratives auxiliars i l’atenció al públic.
Requisits: Titulació equivalent a graduat escolar.
Dedicació: 100 %.
Grup retributiu: C2.
Nivell de complement de destinació: 14.
Puntuació als efectes de complement específic: 45 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 5.
Forma de provisió: Concurs-oposició.
Número: 4
Denominació: Auxiliar d'Administració General - 2
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Generals - Secretaria-Intervenció.
Característiques i funcions: L'assistència general dels serveis generals en les
funcions administratives auxiliars i l’atenció al públic.
Requisits: Titulació equivalent a graduat escolar.
Dedicació: 30 %.
Grup retributiu: C2.
Nivell de complement de destinació: 14.
Puntuació als efectes de complement específic: 45 punts.
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Grup de cotització a la Seguretat Social: 5.
Forma de provisió: Concurs-oposició.
Número: 5
Denominació: Dinamitzador Cultural
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Especials - Cultura.
Característiques i funcions: L'assistència general dels serveis especials, cultura, en
les funcions administratives auxiliars i l’atenció al públic.
Requisits: Titulació equivalent a graduat escolar.
Dedicació: 60 %.
Grup retributiu: C2.
Nivell de complement de destinació: 10.
Puntuació als efectes de complement específic: 30 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 5.
Forma de provisió: Concurs-oposició.
Número: 6
Denominació: Subaltern d’Administració General
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Generals.
Característiques i funcions: L'assistència general dels serveis generals en les
funcions de subaltern i la coordinació amb la brigada municipal.
Requisits: Titulació equivalent a estudis primaris.
Dedicació: 100 %.
Grup retributiu: E.
Nivell de complement de destinació: 10.
Puntuació als efectes de complement específic: 30 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 6.
Forma de provisió: Concurs-oposició.
Número: 7
Denominació: Peó de Brigada - 1
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Especials - Vialitat.
Característiques i funcions: Les funcions de peó de la brigada municipal.
Requisits: Titulació equivalent a estudis primaris.
Dedicació: 100 %.
Grup retributiu: E.
Nivell de complement de destinació: 8.
Puntuació als efectes de complement específic: 28 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 10.
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Forma de provisió: Concurs-oposició.
Número: 8
Denominació: Peó de Brigada - 2
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Especials - Vialitat.
Característiques i funcions: Les funcions de peó de la brigada municipal.
Requisits: Titulació equivalent a estudis primaris.
Dedicació: 100 %.
Grup retributiu: E.
Nivell de complement de destinació: 8.
Puntuació als efectes de complement específic: 28 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 10.
Forma de provisió: Concurs-oposició.
Número: 9
Denominació: Netejador - 1
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Generals i Serveis Especials - Cultura i Sanitat.
Característiques i funcions: La neteja de les dependències municipals.
Requisits: Titulació equivalent a estudis primaris.
Dedicació: 100 %.
Grup retributiu: E.
Nivell de complement de destinació: 4.
Puntuació als efectes de complement específic: 6 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 10.
Forma de provisió: Concurs.
Número: 10
Denominació: Netejador - 2
Relació jurídica: Laboral.
Enquadrament orgànic: Serveis Especials - Cultura.
Característiques i funcions: La neteja de les dependències municipals.
Requisits: Titulació equivalent a estudis primaris.
Dedicació: 100 %.
Grup retributiu: E.
Nivell de complement de destinació: 4.
Puntuació als efectes de complement específic: 6 punts.
Grup de cotització a la Seguretat Social: 10.
Forma de provisió: Concurs.
SEGON: Aprovar per a l’exercici del 2012 la Plantilla del Personal següent:
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1. Funcionaris de Carrera
A) Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
Denominació: Secretari-Interventor
Grup: A1.
Dedicació: 75 %.
Número de places: 1.
Número de places vacants: 0.
2. Personal Laboral
A) Personal laboral fix d'activitat de caràcter continu amb jornada completa
Denominació: Tècnic d’Administració General
Grup: A2.
Dedicació: 100 %.
Número de places: 1.
Número de places vacants: 0.
Denominació: Auxiliar d’Administració General
Grup: C2.
Dedicació: 100 %.
Número de places: 1.
Número de places vacants: 0.
Denominació: Subaltern d’Administració General
Grup: E.
Dedicació: 100 %.
Número de places: 1.
Número de places vacants: 0.
Denominació: Peó de Brigada
Grup: E.
Dedicació: 100 %.
Número de places: 2.
Número de places vacants: 0.
Denominació: Netejador
Grup: E.
Dedicació: 100 %.
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Número de places: 2.
Número de places vacants: 0.
B) Personal laboral fix d'activitat de caràcter continu amb jornada parcial
Denominació: Auxiliar d’Administració General
Grup: C2.
Dedicació: 30 %.
Número de places: 1.
Número de places vacants: 1.
Denominació: Dinamitzador Cultural
Grup: C2.
Dedicació: 60 %.
Número de places: 1.
Número de places vacants: 1.
14/12.- Pressupost Municipal (Exercici del 2012): Aprovació Inicial.- Vist el
Projecte de Pressupost Municipal per a l’exercici del 2012; vist l’informe de
Secretaria-Intervenció; i vistos els articles 162 i següents del Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals; s’acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment i sense esmenes el Projecte de Pressupost Municipal
per a l’exercici del 2012.
SEGON: Aprovar inicialment l’estat d’ingressos del Pressupost Municipal per a
l’exercici del 2012 amb el resum a nivell de capítols següent:
Capítol I .......................................................................................... 396.000,00 €
Capítol II ........................................................................................... 20.000,00 €
Capítol III ....................................................................................... 164.000,00 €
Capítol IV ........................................................................................ 271.000,00 €
Capítol V ........................................................................................... 56.000,00 €
Capítol VI ........................................................................................ 110.000,00 €
Capítol VII ......................................................................................... 58.000,00 €
Capítol VIII ................................................................................................. 0,00 €
Capítol IX ................................................................................................... 0,00 €
Total General de l’Estat d'Ingressos............................................ 1.075.000,00 €
Total d’Ingressos Ordinaris............................................................. 905.000,00 €
Total d’Ingressos d'Inversions ........................................................ 170.000,00 €
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TERCER: Aprovar inicialment l’estat de despeses del Pressupost Municipal per a
l’exercici del 2012 amb el resum a nivell de capítols i àrees següent:
Capítol I .......................................................................................... 285.587,08 €
Capítol II ......................................................................................... 444.412,92 €
Capítol III .......................................................................................... 15.000,00 €
Capítol IV .......................................................................................... 60.000,00 €
Capítol VI ........................................................................................ 200.000,00 €
Capítol VII .................................................................................................. 0,00 €
Capítol VIII ................................................................................................. 0,00 €
Capítol IX .......................................................................................... 70.000,00 €
Àrea 1 ............................................................................................. 380.956,85 €
Àrea 2 ............................................................................................... 72.000,00 €
Àrea 3 ............................................................................................. 194.184,28 €
Àrea 4 ............................................................................................... 31.500,00 €
Àrea 9 ............................................................................................. 311.358,87 €
Àrea 0 ............................................................................................... 85.000,00 €
Total General de l’Estat de Despeses ......................................... 1.075.000,00 €
Total de Despeses Ordinàries ........................................................ 805.000,00 €
Total de Despeses d'Inversions...................................................... 270.000,00 €
QUART: Aprovar inicialment per a l’exercici del 2012 les Bases d’Execució del
Pressupost Municipal amb la redacció següent:
Capítol I - Disposicions Generals
Base 1a.- El desenvolupament de la classificació econòmica es portarà a nivell de
concepte i el de la classificació per programes a nivell d’àrea.
Base 2a.- El nivell de vinculació, en quant als diferents crèdits pressupostaris de
despeses, es fixa a nivell d’article i d’àrea. La Comissió de Govern podrà acordar
transferències de crèdits entre les partides incloses dins d'un mateix article i grup
de funció sense cap altra formalitat addicional.
Base 3a.- Les despeses d’inversions tindran el caràcter d’ampliables fins a l’import
dels ingressos d’inversions que es contreguin en excés.
Base 4a.- La gestió dels crèdits de despeses es regirà pel sistema ADOP,
admetent-se l'agrupació de fases AD, ADO, ADOP, DO, DOP i OP.
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Capítol II - De les Despeses
Base 5a.- Les meses de contractació en tot tipus de licitacions estaran
composades per l’Alcaldessa-Presidenta, pel Regidor de l’Àrea i pel SecretariInterventor de la Corporació, tots amb facultats de delegació.
Base 6a.- La disposició de fons dels diferents comptes bancaris es realitzarà,
preferentment, per transferència bancària.
Base 7a.- Les disposicions de fons de qualsevol tipus dels comptes bancaris
hauran d'ésser autoritzats, com a mínim, per dues de les tres signatures
autoritzades. Les signatures autoritzades seran les de l’Alcaldessa-Presidenta, el
Tresorer i el Secretari-Interventor.
Base 8a.- El personal laboral tindrà els mateixos drets i obligacions que el personal
funcionari excepte en quant a l’inici i el cessament de la relació laboral.
Base 9a.- Les nòmines del personal es gestionaran pel sistema de transferència
bancària, no podran incloure altres conceptes diferents i es lliuraran a la
corresponent entitat bancària abans del dia 29 de cada mes i, els mesos de juny i
desembre, abans del dia 27.
Base 10a.- Les pagues extraordinàries del personal meritaran els dies 1 de juny i 1
de desembre i s'abonaran conjuntament amb les nòmines dels mesos de juny i
desembre, respectivament.
Capítol III - Dels Ingressos
Base 11a.- La gestió recaptatòria dels padrons cobratoris de tots els tributs
municipals correspondrà al Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix
Empordà.
Base 12a.- Totes les llicències i autoritzacions no expressament reservades a
l’Alcaldia ni al Ple de la Corporació seran competència de la Comissió de Govern.
Base 13a.- Els comptes de recaptació es rendiran cada any en relació amb tots els
tributs posats al cobrament, diferenciant el tribut, l’exercici i la gestió en voluntària
de la gestió en executiva.
15/12.- Reglament de Serveis número 4, regulador del Servei de Mercat
Periòdic Mensual per a la Venda no Sedentària de Productes i Serveis
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Ecològics Locals i Comarcals (Modificació Puntual número 1): Aprovació
Definitiva.- Vist l’acord número 4/12, de 26 de gener, del Ple d’aquesta Corporació
d’aprovació inicial de la modificació puntual número 1 del Reglament de Serveis
número 4, regulador del Servei de Mercat Periòdic Mensual per a la Venda no
Sedentària de Productes i Serveis Ecològics Locals i Comarcals, consistent en la
modificació íntegra de l’article 1r; atès que durant el termini d’informació pública de
trenta dies convocat a l’efecte no han estat presentades reclamacions ni
suggeriments de cap mena; i vist l’article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya; s’acorda aprovar definitivament la modificació
puntual número 1 del Reglament de Serveis número 4, regulador del Servei de
Mercat Periòdic Mensual per a la Venda no Sedentària de Productes i Serveis
Ecològics Locals i Comarcals, consistent en la modificació íntegra de l’article 1r pel
text següent:
“Article 1r. Fonament legal. Aquest reglament es dicta en virtut de les competències
atorgades a les corporacions locals per la Llei 7/96, de 15 de gener, d’Ordenació del
Comerç Minorista, pel Decret Legislatiu 1/93, de 9 de març, pel Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i pel Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, que seran d’aplicació subsidiària, per regular, en aquest
municipi, el servei públic local de venda no sedentària en el mercat periòdic mensual
de productes i serveis ecològics locals i comarcals que gestionarà l’Ajuntament de
Corçà de forma indirecta mitjançant concessió.”
Prèvia declaració d’urgència, es pren per unanimitat l’acord següent:
16/12.- Servei de Correus (Correos y Telégrafos SA): Sol·licitud a la
Subdelegació del Govern de l’Estat.- Atès que molts veïns d’aquest municipi han
formulat reiterades queixes davant d’aquesta Corporació per la deficient prestació
del servei de correus; atès que aquestes queixes venen motivades per la devolució
d’un gran nombre de trameses postals per manca de localització dels seus
destinataris; atès que la situació deriva dels continus canvis de carter en aquest
municipi; i atès que el servei públic de correus el presta la mercantil Correos y
Telégrafos SA, empresa pública del Govern de l’Estat; s’acorda sol·licitar a la
Subdelegació del Govern de l’Estat que prengui les mesures necessàries per evitar
els continus canvis de carter en aquest municipi.
17/12.- Preus Públics (Servei de Casal d’Estiu): Aprovació de la Imposició i de
l’Ordenança.- Atesa la necessitat i conveniència d’imposar preus públics per la
prestació del Servei de Casal d’Estiu i d’aprovar la corresponent ordenança
reguladora; vist l’informe de Secretaria-Intervenció; i vist el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals; s’acorda:
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PRIMER: Aprovar la imposició de preus públics per la prestació del Servei de
Casal d’Estiu.
SEGON: Aprovar l’Ordenança número 4.2, reguladora del Preu Públic per la
Prestació del Servei de Casal d’Estiu, amb el text següent:
“Article 1r. Fonament legal. L’Ajuntament de Corçà, a l’empara de l’article 127 i
concordants del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, estableix, en aquest
municipi, el preu públic per la prestació del Servei de Casal d’Estiu, el règim jurídic
del qual es regirà per la present ordenança.
Article 2n. Naturalesa. La contraprestació econòmica per la prestació del Servei de
Casal d’Estiu té la naturalesa de preu públic per no concórrer cap de les
circumstàncies especificades en la lletra B) de l’article 20.1 del Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals.
Article 3r. Subjectes obligats al pagament. Les persones que tinguin la pàtria
potestat dels menors que es beneficiïn de la prestació del Servei de Casal d’Estiu
estaran obligades solidàriament al pagament del preu públic regulat per aquesta
ordenança fiscal.
Article 4t. Tarifes. Les tarifes del preu públic seran, impostos indirectes no inclosos,
les següents:
A. Per cada setmana ............................................................................... 40,00 €
B. Per cada setmana, per a dues o més setmanes ................................ 36,00 €
C. Per cada hora d’acollida ....................................................................... 2,00 €
Article 5è. Pagament del preu. 1. L’obligació de pagament del preu públic naixerà
en el moment en el que comenci la prestació del servei públic local.
2. El pagament del preu públic, s’efectuarà abans de començar la prestació del
servei públic local.”
18/12.- Encàrrecs de Gestió a l’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis
Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona (Assistència i Suport
Comptable): Rescissió.- Vist l’acord número 34/09, de 24 de setembre, del Ple
d’aquesta Corporació aprovant l’encàrrec de gestió de l’assistència i suport
comptable d’aquesta Corporació a favor de l’Organisme Autònom Xarxa Local de
Municipis Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona i el conveni corresponent;
atès que aquest encàrrec de gestió no s’ha arribat a executar mai perquè aquesta
Corporació té encomanats l’assistència i suport comptable al Consell Comarcal del
Baix Empordà; vista la clàusula 10a del conveni; i vist l’article 10 de la LRJPC;
s’acorda rescindir l’encàrrec de gestió per a l’assistència i suport comptable

AJUNTAMENT DE CORÇÀ
PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ 3/12
ORDINÀRIA
31 DE MAIG DEL 2012
d’aquesta Corporació a favor de l’Organisme Autònom Xarxa Local de Municipis
Gironins (XALOC) de la Diputació de Girona aprovat pel Ple d’aquesta Corporació
en la sessió celebrada el dia 24 de setembre del 2009.
En l’apartat de precs i preguntes no es produeix cap intervenció.
A tres quarts d’onze de la nit i no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la
sessió i aquesta acta que signen la Sra. Alcaldessa-Presidenta i jo, el Secretari,
que en dono fe.

