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SESSIÓ ORDINÀRIA 
Data: 23 DE DESEMBRE DE 2015 

 
A C T A 

 
CONVOCATS: 
 
Alcalde-President: Sr.  Joaquim Mateu Bosch (PIA) 
 
Regidors: Sra. Marta Vives Albertí (PIA) 

 Sra. Sílvia Gómez Mestres (PIA) 
 Sr. Josep Pinsach Riera (ERC-AM) 
 Sra. Carme Simon Figueras (ERC-AM) 
 Sra. Montse Belmar López (CiU)    
 Sr. Jordi Bohigas Maynegre (UMdC) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a vint-i-tres de desembre de 2015. 
 
A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim 
Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, amb 
l’assistència de tots ells, a excepció del sr. Pinsach, que excusa la seva presència per 
motius laborals. 
 
A les 19 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i 
debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia: 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 28 
D’OCTUBRE DE 2015.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 d’octubre de 2015. 
 
Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels 
acords adoptats pel Ple; 
 
Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat, acordant la rectificació d’un 
error en el torn obert de paraules, que proposa la regidora sra. Montse 
Belmar. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 25 DE 
NOVEMBRE DE 2015. SORTEIG MESA ELECTORAL 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2015. 
Sorteig Mesa Electoral. 
 
Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels 
acords adoptats pel Ple; 
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Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la. 
 
L’acta s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.- CONEIXEMENT DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER L’ALCALDIA 
DES DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A LA DATA DE LA 
CONVOCATÒRIA ACTUAL. 
 
Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement del Ple de la Corporació que, des de la 
data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de 
l’actual , ha dictat els següents decrets i resolucions: 
 
Des del número 393/2015 (23 d’octubre de 2015) fins el número 467/2015 (18 
desembre de 2015). 
 
La regidora sra. Belmar fa ús de la paraula i comenta , en relació al decret de 
reparació dels llums de nadal, que quin problema hi ha amb el llum de l’estel del 
campanar.  
La regidora sra. Vives li respon que els operaris no poden pujar a dalt, que és perillós, 
que les llums tenen al voltant de deu anys i que ja estan “tocades”, però que prenen 
nota i a veure si poden trobar solució. 
 
Es pren coneixement per part de tots els regidors i regidores presents. 
 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DELS PLÀNOLS DE DELIMITACIÓ D’AIGUAVIVA DE 
MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES 
URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES 
INSTAL.LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS. 
 
Atès el que disposa l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya, on es determina que les entitats locals situades en zones d’alt risc han de 
disposar d’un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, el qual 
ha de ser tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.  
 
Atès el que disposen els articles 13 i 17 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures per a la prevenció d’incendis, desenvolupa la regulació dels Pla 
de Prevenció d'Incendis Forestals per als Ajuntaments.  
 
Vist l’article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que regula les 
obligacions mesures de prevenció d’incendis forestals  
 
Atès l’article 4 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals a les urbanitzacions, el qual desplega aquesta Llei determina que els 
Ajuntaments han d’elaborar i aprovar per part del seu ple, un plànol de delimitació que 
ha de determinar les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions, situades en el 
seu terme municipal, que s'incloguin en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret.  
 
Vist l’acord del Ple de la Diputació de Girona de data 17 de març de 2015, d’oferiment 
d’assistència tècnica als ajuntament dels municipis de menys de 20.000 habitants per 
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a la redacció o actualització dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis 
de població, les edificacions i les instal.lacions afectades per la Llei 5/2003.  
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia de 24 de març de 2015 l’Ajuntament d’Aiguaviva va 
sol·licitar l’assistència tècnica per a la redacció o actualització dels plànols de 
delimitació a la Diputació de Girona.  
 
Vist que en data 1 de juny de 2015 l’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació de Girona 
va atorgar l’assistència tècnica.  
 
Vist els plànols i documents d’acompanyament que ha realitzat el Consell comarcal del 
Gironès a petició de la diputació de Girona per al municipi d’Aiguaviva.  
 
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment els plànols de delimitació per Aiguaviva de les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per 
la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals.  
Segon.- Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la 
Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del 
plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen. 
 
Tercer.- Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en 
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal. 
 
Quart.- Publicar el present acord a la pàgina web de l’Ajuntament, al taulell d’edictes i 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
Cinquè.- Sol·licitar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Direcció General de 
Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.  
 
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona, Àrea d’Acció Territorial de 
Medi Ambient, i al Consell Comarcal del Gironès. 
 
Setè.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris 
per a l’execució del present acord. 
 
La regidora sra. Belmar pregunta que hi havia zones del plànol on els propietaris no hi 
estaven d’acord, com Can duch o el Forn de Can Nyapa, i que si s’ha rectificat. 
Se li respon afirmativament per part de l’Alcalde, afegint que es va parlar amb la 
tècnica del Consell comarcal, i que es va rectificar. En aquest sentit, l’alcalde comenta 
que ara es fa l’aprovació inicial, i posteriorment es farà la publicitat, i es podran fer les 
correccions i al.legacions necessàries. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- ACORD RATIFICACIÓ DECRET N.405/2015, D’AHESIÓ DE L’AJUNTAMENT 
D’AIGUAVIVA AL REGLAMENT PER A LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL 
SERVEI LOCAL D’ORIENTACIÓ FAMILIAR D’ACCIÓ SOCIAL DE L’ÀREA DE 
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CULTURA, NOVES TECNOLOGIES, ESPORTS I BENESTAR DE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA. 
 
Atesa l’aprovació definitiva del Reglament per a la gestió i desenvolupament del Servei 
Local d’Orientació Familiar d’Acció Social de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar de la Diputació de Girona (BOP de Girona n.158, de data 17 d’agost 
de 2015), que regula i fixa els criteris per a la prestació del Servei Local d’Orientació 
Familiar per als ajuntaments de municipis de la província de Girona amb població 
inferior a 15.000 habitants. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Aiguaviva ha estat establert com a municipi beneficiari 
d’acord amb el nombre d’inscrits per part de la Diputació de Girona, i que els 
Ajuntaments beneficiaris, d’acord amb l’article 7.3 del Reglament regulador, han 
d’adherir-se al Reglament i sotmetre’s a les seves obligacions per poder disposar del 
Servei Local d’Orientació Familiar.  
 
Atès l’interès d’aquest Ajuntament en prestar dit servei, sent les seves funcions 
principals: 
- Dotar els pares i les mares d’estratègies educatives, destreses, orientacions i 
recursos per desenvolupar de forma adequada el paper d’educadors/es.  
- Oferir eines als pares i les mares perquè puguin augmentar la percepció de 
competència parental, que es percebin a sí mateixos com a educadors competents i 
capaços d’influir positivament en el desenvolupament dels seus fills i filles.  
 
Atesa la urgència per a formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguaviva al Reglament 
per a la gestió i desenvolupament del Servei Local d’Orientació Familiar d’Acció Social 
de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar de la Diputació de Girona 
(BOP de Girona n.158, de data 17 d’agost de 2015), aquesta es va aprovar mitjançant 
decret d’Alcaldia 405/2015, de data 6 de novembre de 2015, en ús de les facultats 
conferides per l'art. 53 i 53.k pel que fa a competències del ple, del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- RATIFICAR la resolució d’Alcaldia 405/2015, d’adhesió de l’Ajuntament 
d’Aiguaviva al Reglament per a la gestió i desenvolupament del Servei Local 
d’Orientació Familiar d’Acció Social de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar de la Diputació de Girona (BOP de Girona n.158, de data 17 d’agost de 
2015). 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a l’àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar de la Diputació de Girona. 
 
 
La regidora sra. Gómez presenta la proposta, comentant que la oferta de 
cursos/formació és fins pares de 16 anys, que es posa a disposició una aula de l’edifici 
de les escoles velles per a realitzar l’escola de pares i mares, i el despatx de serveis 
socials de l’Ajuntament per al servei d’atenció individualitzada. 
Conclou dient que s’ha apuntat una desena de persones, que és una activitat gratuïta i 
que en breu es farà recordatori informatiu per als veïns. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
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6.- ACORD RATIFICACIÓ DECRET N.426/2015 D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT 
D’AIGUAVIVA AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES SENSE PRESTACIÓ AL 
GIRONÈS 2015 (EMO/204/2015) 
 
Atès que aquest Ajuntament considerà una prioritat desenvolupar el projecte PEÓ DE 
SUPORT AL MANTENIMENT (AIGUAVIVA), amb l’objectiu de donar suport a les tasques 
de l'agutzil, permetrà dur a terme tasques extraordinàries de neteja de la via pública, 
jardineria i manteniment d'edificis entre altres.    
 
Vist l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per al "Programa Treball i Formació de persones 
aturades, prioritàriament a partir de 45 anys que hagin exhaurit la prestació i/o 
subsidi per desocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015”.  
 
De conformitat amb  l’article 3 d'aquesta convocatòria poden ser beneficiaris 
d'aquestes ajudes  les administracions locals de Catalunya, previstes en la base 2.1 de 
l’annex 1 d’aquesta Ordre, d’acord amb la relació de l’annex 6 de distribució territorial 
del Programa Treball i Formació, adreçat a persones en situació d’atur, de 45 anys o 
més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, per al 2015.  
 
Atès que l'Ajuntament d’Aiguaviva per participar a la convocatòria es va adherir al 
projecte del Consell Comarcal del Gironès, que presentà per a la realització del 
Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades,  prioritàriament a partir 
de 45 anys que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació, en els termes 
exposats per l'ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Treball 
i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima 
d'Inserció 
 
Atès que la present Ordre, d'acord amb el seu annex 6, indica la distribució territorial 
dels contractes de treball i formació aplicant com a criteris de priorització les dades 
relatives al nombre de persones en situació d'atur sense prestació i/o subsidi de 45 
anys o més, extretes a febrer de 2015. A la comarca del Gironès li corresponen 10 
contractes de treball, excloent els municipis de Girona i Salt. Aquests contractes es 
canalitzaran a través del Consell Comarcal del Gironès, que a la vegada els conveniarà 
amb els municipis interessats. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès va fer arribar a tots els ajuntaments via 
EACAT i correu electrònic la informació relativa a la convocatòria de subvenció 
regulada per l'Ordre EMO/204/2015. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Aiguaviva, en data 17 de juliol de 2015, mitjançant resolució 
d’Alcaldia número 273/2015, aprovà l’adhesió a la sol.licitud de subvenció del Consell 
comarcal del Gironès per la realització del Programa Treball i Formació de persones en 
situació d'atur, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, 
presentant un projecte “Peó de Suport al Manteniment”. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès va presentar en data 29 de juliol de 2015 la 
sol·licitud de subvenció per als 12 projectes sol·licitats pels ajuntaments, i en data 19 
d'octubre de 2015 el Servei d'Ocupació de Catalunya atorga la subvenció per als 
projectes, municipis i contractacions següents (en el cas d’Aiguaviva): 
*Peó de suport al manteniment - Aiguaviva (1 contractació) 
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Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 426/2015, de data 20 de novembre de 2015, i 
donada la urgència, s’acordà l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguaviva al Conveni Marc de 
col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès per al desenvolupament del 
programa Treball i Formació per a persones aturades sense prestació al Gironès 2015 
(EMO/204/2015), en ús de les facultats que confereix a l’Alcalde l'art. 53 i 53.k pel 
que fa a competències del ple, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
 
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- RATIFICAR la resolució d’Alcaldia 426/2015, d’adhesió de l’Ajuntament 
d’Aiguaviva al Conveni Marc de col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès per 
al desenvolupament del programa Treball i Formació per a persones aturades sense 
prestació al Gironès 2015 (EMO/204/2015) 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al consell comarcal del gironès. 
 
La regidora sra. Gómez fa ús de la paraula i comenta que s’ha fet la contractació, a 
través del Consell comarcal d’una persona, amb fons del SOC (Servei Ocupació 
Catalunya), major de 45 anys, que es trobava en situació d’atur i sense prestació 
addicional, i que estarà donant suport a la brigada municipal pel període de 6 mesos. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.- APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’ESCOLA DE MÚSICA DEL 
GIRONÈS I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA 
AULA DE MÚSICA. Curs 2015-2016. 
 
Atès el conveni entre l’escola de música del gironès (Organisme Autònom del Consell 
comarcal del Gironès), i l’Ajuntament d’Aiguaviva per a la implantació d’una aula de 
música, signat el 9 de juliol de 2008, mitjançant el qual l’ajuntament posava a 
disposició de l’escola de música un local adequat. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya durant aquests darrers anys ha estat finançant 
les escoles de música públiques i l'EMG se n'ha estat beneficiant, però s’han anat 
reduint; 
 
Atès que aquest fet està generant greus problemes per a la viabilitat de l'EMG i per a 
la seva tresoreria (a l'hora de fer front als pagaments ordinaris de personal, 
proveïdors...) i, sobretot, de finançament en la gestió econòmica de l'escola; 
 
Atès que tot plegat ha fet reconsiderar el finançament de l'EMG.  
 
Atès que els cursos 2012-2013 i 2013-2014 s’han pres una sèrie de mesures per 
pal·liar aquesta greu situació fonamentant-la en quatre pilars: reestructuració de la 
plantilla del professorat, concentracions d’horaris i activitats docents, augment de 
quotes dels alumnes i aportacions dels ens locals. 
 
Atès que es necessari concretar l’aportació econòmica dels ajuntaments per garantir la 
viabilitat del model d’escola mitjançant una addenda al conveni entre l’Escola de 
Música del gironès i l’ajuntament d’Aiguaviva per a la implantació d’una aula de 
música de l’EMG al municipi. 
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En conseqüència, i d’acord amb el contingut de l’acord aprovat pel consell rector de 
l’EMG el passat 26 de novembre de 2015, es proposa al ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el contingut de l'addenda al conveni entre l'Escola de Música del 
Gironès (organisme autònom del Consell Comarcal del Gironès) i l’Ajuntament 
d’Aiguaviva per a la implantació d'una aula de música, i que estableix una aportació de 
400€ per part de l’Ajuntament d’Aiguaviva. 
 
SEGON.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde-president 
per a la signatura de l'addenda i de quants documents siguin necessaris per a 
l'execució d’aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal i l’escola de música del 
Gironès.” 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha 
 
 
 
9.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 
-26 novembre: participa al Consell d’alcaldes del Consell Comarcal. Prèviament va 
participar a una junta del Consorci de Benestar Social del Gironès. 
En el consell d’alcaldes va intervenir una tècnica de la Generalitat en relació a la llei de 
Transparència i bon Govern, que s’haurà d’anar implantant. Aquesta llei estatal, 
afegeix, encara és més restrictiva a Catalunya d’acord amb la normativa de la 
Generalitat.  
 
-10 desembre: participa al Consell Comarcal en el jurat de selecció de persones en la 
línia de la proposta número 6 del ple d’avui, però que no han acabat la prestació. En el 
cas d’aquesta ajuda, hi ha una persona d’Aiguaviva, una dona, que va acceptar, que 
començarà el proper dia 30 i que durant 6 mesos donarà suport a la brigada 
municipal. 
 
-17 desembre: assisteix a la presentació del programa de gestió de l’inventari 
municipal. Avui hem demanat ajuda a la Diputació de cara a confeccionar l’inventari 
per poder aprovar-lo. Afegeix que a excepció de l’ajuntament de Girona i Diputació, 
pocs ajuntament disposen d’inventari. Conclou dient que esperem durant l’any poder 
tenir-lo. 
 
-19 desembre: participa al dinar de Nadal de càrrecs electes i treballadors. Agraeix 
públicament la amabilitat de l’alcalde de Brunyola, localitat on es va celebrar el dinar. 
 
*S’ha acabat termini del jutge de pau substitut. 
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*S’ha tret a concurs el contracte de la revista. A la mesa de contractació hi haurà 
representants de totes les formacions. 
 
*Fibra òptica: comenta que un tècnic li va dir que posarien fibra a Aiguaviva el 2016. 
Tot i això, comenta que espera una trucada per part de la companyia per a tenir una 
informació més fiable. 
 
*Els veïns del carrer Llevant es varen reunir i van aclarir els problemes que s’havien 
comentat en un ple anterior. 
 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidor sra. Belmar, qui pregunta i comenta les 
següents qüestions: 
 
*Pregunta per l’estat en que es troba les ribes del Güell, ja que ACA no fa res i està 
molt brut.  
L’Alcalde respon que hi ha un problema amb els arbres, i que es farà desbrossada amb 
gent de la brigada però que s’ha d’anar amb compte. Però que la intenció és tenir el 
tros “maco” i que la gent pugui passejar sense problemes. 
 
*Pregunta per l’assistència de l’equip de govern a les activitats festives del poble, com 
castanyada o tió. 
El sr. Mateu li respon que no pot anar a tot arreu, i que el regidor sr. Bohigas era el 
representant de l’equip de govern.  
La sra. Belmar comenta que es veu més a l’alcalde a les festes dels altres pobles, al 
que el sr. Mateu respon que ostenta la representació institucional del poble 
d’Aiguaviva, en altres pobles i que allà fa contactes, afegint que tothom és lliure 
d’anar on li sembli, i que si no va a un lloc és perquè per compromisos personal o 
familiars, o d’altres tipus no pot anar-hi. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora sra. Simon, qui pregunta i comenta les 
següents qüestions: 
 
*Arbres c/ Sant Josep.  
El sr. Alcalde respon que en teoria no s’han de podar, i que tot i això parlaran amb el 
jardiner. 
 
*Comenta que li sembla de mal gust que s’hagi posat una senyal de trànsit de prohibir 
aparcar davant d’en “Ribot”. Comenta que creu que s’han de posar al principi o al final 
del carrer, no al mig. 
El sr. Alcalde li respon que posaran més senyals si cal, al principi del carrer.  
La sra. Simon fa ús de la paraula i comenta que ella es queixa que la senyal es situï al 
mig del carrer, no de que hi hagi una senyal. 
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I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
quaranta un minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. 
Jo, el Secretari, en dono fe. 
 
 
 
 
L’Alcalde                                                                  El Secretari 
    


