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SESSIÓ ORDINÀRIA 
Data: 5 DE DESEMBRE DE 2012 

 
A C T A 

CONVOCATS: 
 
Alcalde-President:  Sr.  Joaquim Mateu Bosch (PIA) 
 
Regidors:   Sr. Just Garcia Marcos (PIA) 

  Sra. Marta Vives Albertí (PIA) 
Sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas (PIA) 
Sr. Secundí López Pousa (CiU) 
Sr. Josep Pinto i Molina (CiU)     
Sr. Josep Pinsach i Riera (UPA-AM) 

                                           
Secretari:    Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a cinc de desembre de dos mil dotze. 
 
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 els membres a excepció del regidor sr. López Pousa, per tal de 
celebrar la sessió ordinària convocada.  
 
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 EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 1 DE 
MARÇ DE 2012. 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 1 de març de 2012. 
 
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. 
 
L’acta s’aprova amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i un regidor de CiU, i 
el vot en contra del regidor d’UPA-AM. 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 25 
D’OCTUBRE DE 2012. 
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el 25 d’octubre de 2012. 
 
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. 
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L’acta s’aprova amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i un regidor de CiU, i 
el vot en contra del regidor d’UPA-AM. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 31 
D’OCTUBRE DE 2012. 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 31 d’octubre de 2012. 
 
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. 
 
L’acta s’aprova amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i un regidor de CiU, i 
el vot en contra del regidor d’UPA-AM. 
 
 
4.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 7 DE 
NOVEMBRE DE 2012. 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 7 de novembre de 2012. 
 
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. 
 
L’acta s’aprova amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i un regidor de CiU, i 
el vot en contra del regidor d’UPA-AM. 
 
 
5.- 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 335/2012 (22 d’octubre de 2012) fins el número 373/2012 (29 de 
novembre de 2012). 
 
Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els 
regidors assistents a excepció del regidor d’UPA-AM. 
 
 
6.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA, PER A LA CREACIÓ 
D’ESCENARI GIRONÈS. 
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Vist el conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament 
d’Aiguaviva, per a la creació “d’escenari Gironès”.  
 
Atès l’objecte del conveni, en el que el Consell comarcal, i l’ajuntament d’Aiguaviva, 
juntament amb altres municipis de la comarca interessats en formar-hi part, a fi de 
poder realitzar un cicle d’actuacions de teatre de qualitat en els pobles de la comarca. 
Aquest cicle tindrà una direcció artística adjudicada pel Consell comarcal, que vetllarà 
per la realització d’una programació de qualitat i adequada a les necessitats dels 
Ajuntaments participants. El cicle es celebrarà durant la primera meitat de l’any, 
preferentment durant els caps de setmana. 
 
Atesa la comunicació per part del Consell Comarcal del Gironès en data 25 d’octubre 
de 2012, sol.licitant l’aprovació i remissió de l’ esmentat conveni. 
 
Vist l’article 6 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, referent als convenis 
de col.laboració. 
 
Atès el que disposen, entre d’altres, els articles 57 de la LRBRL (Llei 7/1985, de 2 
d’abril , reguladora de les bases del règim local) i l’article 303 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), pel que fa a 
aquests convenis. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament d’Aiguaviva, per a la creació “d’escenari Gironès”. 
 
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords. 
 
TERCER.- Trametre el present acord al Consell Comarcal del Gironès. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre 
regidors del PIA i del regidor de CiU,  i l’abstenció del regidor d’UPA-AM. 
 
 
7.- APROVACIÓ 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. 
 
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; 
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Atès que el curs 2011/2012 l'import de la subvenció va disminuïr un 62% respecte el 
curs anterior i la quantitat encara no s'ha percebut; 
 
Vist que el curs 2012/2013 la previsió de l'import de la subvenció de 100,00 €/alumne 
en aula homologada representa una reducció del 83% respecte el 2010/2011; 
 
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.  
Per aquest motiu s'ha iniciat el curs 2012-2013, tal i com es va tractar en el Consell 
Rector d'11 de juliol de 2012, 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 l’addenda estableix pel curs 2012-2013, el pagament de 1000€ d’aportació 
per part de l’Ajuntament d’Aiguaviva a l’escola de música del Gironès, i una durada de 
dos cursos escolars. 
 
En conseqüència, i d’acord amb el contingut de l’acord aprovat pel consell rector de 
l’EMG el passat 21 de novembre de 2012, 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. 
 
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.” 
 
El sr. Garcia comenta, referent a la proposta, que això ho organitza el consell 
Comarcal,i que degut al deute que han tingut l’any passat per la reducció del 83% de 
la subvenció de la Generalitat de Catalunya, demanen als pobles una subvenció. En el 
cas d’Aiguaviva, 1.000€.  
També explica que aquí (Aiguaviva) es fan classes de piano i guitarra. Afegeix que hi 
ha 16 inscrits d’Aiguaviva. 
 
El regidor sr.Pinsach comenta que s’estableix precedent amb els de música, però amb 
altres activitats pugen quotes però no es paga (subvenciona) res. 
 
El sr. Garcia respon que s’hauria de dividir els 1.000€, però ens interessa que la 
mainada pugui fer aquesta activitat. El sr. Alcalde afegeix que el Consell comarcal va 
crear la Escola de música del Gironès, que el consell Comarcal ja subvenciona una 
part, i que el mateix passa amb “benestar social”, on la Generalitat ha reduït la 
subvenció i l’ajuntament ha de pagar més, i igual amb les escombraries o transport 
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metropolità. Comenta que “estem dins el Consorci” i que han fet un barem (per les 
aportacions dels municipis). És això, diu, “o pleguem”, ja que l’Ajuntament no pot fer i 
mantenir una escola de música.  
 
El sr. Pinsach diu que no es senti com a precedent que s’ajudi a la música. El sr. 
Garcia respon que el teatre, funky,.. l’Ajuntament posa preus amb els que creu que 
farà les paus, però que hi ha activitats que no sempre es cobreixen. Si no, conclou, no 
faríem E.M.G, ni teatre i res. 
 
El sr. Pinsach acaba dient que si es fa amb la música també amb la resta. És igual a 
on es paguin els cèntims, si a consorcis o no. 
 
El sr. Pinto pren la paraula i comenta que sembla que fa uns 4 o 5 anys que 
l’Ajuntament va tenir la sort d’introduir l’Aula Musical, que ell és sensible a aquesta 
activitat, i que és interessant que el servei es pugui oferir.  
Afegeix que a les reunions que anava veia “molta despesa, especialment de personal”, 
i que hi ha fa 3 anys demanaven calers. Comenta que en la situació actual, la 
Generalitat no té calers, que la “política social” li agrada, i que hi haurà altres coses 
que es subvencionen d’altres activitats, i si es pot fer dins la disponibilitat 
pressupostaria, li agrada. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.- ACORD APROVACIÓ INICIAL NOU MAPA CAPACITAT ACÚSTICA. 
 
Atès que el soroll és actualment una de les principals causes de preocupació 
ciutadana, ja que incideix en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar 
efectes nocius en la salut i en el comportament, tant individuals com socials. 
 
En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que 
així es va reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions 
Unides sobre Medi Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972. 
Coincidint amb l’obligació normativa de la Directiva 2002/49/CE, la Llei autonòmica 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, la Llei 37/2003, 
de 17 de novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la 
desplega pel que fa a l’avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret 
1367/2007, de 19 d’octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, 
objectius de qualitat i emissions acústiques, l’Ajuntament d’Aiguaviva va posar en 
marxa el procés per elaborar el mapa de soroll i de mapa de capacitat acústica 
d’Aiguaviva. 
 
El mapa de soroll és una representació gràfica, sobre plànol, de la situació acústica 
actual. Constitueix per a qualsevol municipi una eina bàsica de gestió ambiental, ja 
que la informació que conté és aplicable als camps d’urbanisme, transports, neteja, 
medi ambient, cultura i esbarjo, etc. 
El mapa de capacitat acústica és un instrument que assigna els nivells d’immissió 
fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat. 
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Vist el mapa de  capacitat acústica d’Aiguaviva elaborat per l’empresa ECA durant 
l’any 2007 i atès que no s’adapta al Reglament actual de la Llei, segons Decret 
176/2009, de 10 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, i se 
n’adapten els annexos.  
 
Atès que la Direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya han donat assistència tècnica als municipis 
de menys de 50.000 habitants, i entre aquests Aiguaviva, per la realització del nou 
mapa de capacitat acústica.  
 
Vist el nou document redactat per DEBE ACÚSTICA, empresa col.laboradora del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, i l’assistència tècnica del Servei per a la 
prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa d’aquest mateix Departament. 
 
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent ACORD: 
 
Primer.- Deixar sense efecte el mapa de capacitat acústica d’Aiguaviva, elaborat l’any 
2007, en vigor actualment. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el nou mapa de capacitat acústica d’Aiguaviva que 
s’adjunta coma annex al present acord. 
 
Tercer.- Sotmetre el document a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de 
publicar al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de 30 dies, 
per a la formulació de reclamacions i al·legacions. 
 
Quart.- Si un cop transcorregut aquest termini no s’han presentat al·legacions o 
reclamacions, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat 
d’adopció d’acord exprés. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.- ACORD DEROGACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENTS DELS 
EQUIPAMENTS CÍVICS, ESPORTIUS I CULTURALS DE TITULARITAT DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA I APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT 
GENERAL D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I DELS 
RECURSOS MATERIALS DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA. 
 
Vist el marc normatiu aplicable, i amb l’objecte de millorar la regulació de la utilització 
dels equipaments municipals i dels recursos materials de l’ajuntament. 
 
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 
de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor de l’article 52.2 d) i el procediment 
està establert en l’article 178 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.  
 
Atès que la regulació duta a terme en el reglament afecta a competències municipals 
establert en l’article 66 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
abans referit. 
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Vist el contingut del Reglament general d’utilització dels equipaments municipals i dels 
recursos materials de l’ajuntament d’Aiguaviva. 
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la derogació del Reglament d’ús i funcionament dels equipaments 
cívics,esportius i culturals de titularitat de l’Ajuntament d’Aiguaviva, fins avui vigent, 
de la totalitat del seu text. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT el Reglament General d’utilització dels equipaments 
municipals i dels recursos materials de l’Ajuntament d’Aiguaviva. 
 
TERCER.- SOTMETRE a informació pública aquest acord d'aprovació inicial amb 
publicació al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, per a la formulació de 
reclamacions i al.legacions, durant el termini de trenta dies comptats a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP. 
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà 
definitiu. 
 
El sr. Mateu pren la paraula per dir que es proposa l’acord per corregir les llacunes i 
zones del reglament que no quedaven massa clares, i que davant del dubte s’ha 
d’aplicar el més restrictiu. 
El sr. Garcia afegeix que s’intenta que tot quedi més clar alhora de cedir els locals i 
material. 
 
El sr. Pinsach pregunta qui l’ha fet (el reglament), i el sr. Alcalde respon que l’equip de 
govern amb l’ajuda del personal municipal, afegint que s’inicia l’exposició pública i es 
poden fer les al.legacions que es considerin oportunes i després seran estudiades. 
 
El sr. Pinsach afirma que per tant no és l’Ajuntament qui ha fet el reglament, i que 
estaria bé que fos l’ajuntament, i que aniria millor al conjunt del poble. Quan ve a 
veure “lo del ple”, comenta,  ja està fet.  
 
El sr. Alcalde comenta que la convocatòria fou divendres i que hi ha hagut temps de 
consultar la proposta, i que després es podria discutir al ple. 
 
El sr. Pinto comenta que representen a una part del poble, afegint que a ell “sobretot 
la contractació important” , “que sigui el procediment obert”. Demana que es compti 
amb la oposició, que qualsevol cosa que puguin donar opinió, el que s’aprovi 
representarà a la majoria del poble.  
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre 
regidors del PIA i del regidor de CiU,  i el vot en contra del regidor d’UPA-AM. 
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10.- ACORD DEROGACIÓ ORDENANÇA REGULADORA N.38 DEL PREU PÚBLIC 
PER LA UTILITZACIÓ DE LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL I APROVACIÓ 
PROVISIONAL ORDENANÇA REGULADORA N.38 DELS PREUS PÚBLICS PER 
L’UTILITZACIÓ DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I DELS RECURSOS 
MATERIALS DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA. 
 
Examinada l’Ordenança fiscal número 38 del preu públic per la utitlització de locals de 
titularitat municipal, per a una millor adaptació al nou reglament d’utilització dels 
equipaments i recursos materials, i entenent que resulta necessari la derogació del 
text complet per la seva millora i actualització al marc normatiu actual. 
 
Atès el nou text que es proposa en la Ordenança Fiscal n.38 dels preus públics per 
l’utilització dels equipaments municipals i dels recursos materials de l’Ajuntament 
d’Aiguaviva. 
 
Atès els articles 41 a 47 i 127 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel que fa als preus públics. 
 
Vist que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Atès l’article 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 63 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis de les Entitats Locals. 
 
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar la derogació de la Ordenança fiscal número 38 dels preus públics 
per l’utilització dels locals de titularitat municipal, fins avui vigent, de la totalitat del 
seu text. 
 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT, la Ordenança fiscal n.38 dels preus públics 
per l’utilització dels equipaments municipals i dels recursos materials de l’Ajuntament 
d’Aiguaviva. 
 
TERCER.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per un 
termini de 30 dies hàbils (comptats des del dia següent a la publicació de l’anunci en 
el BOP), amb el benentès que, si no es presenta cap al·legació aquest acord quedarà 
elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-se seguidament el 
text íntegre de la  Ordenança o modificació aprovada per a la seva eficàcia. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre 
regidors del PIA i del regidor de CiU,  i el vot en contra del regidor d’UPA-AM. 
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11.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA: 
 
No n’hi ha. 
 
12.- INFORMACIONS ALCALDIA 
 
 
L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 
-26 d’octubre: Assisteix al dinar d’Alcaldes que organitza l’ajuntament de Girona. 

 
-26 d’octubre: Assisteix al pregó de fires de Girona. El pregoner és el periodista Rafael 
Nadal Farreras. 

 
-27 d’octubre: Assisteix a la inauguració de la fira de mostres de Girona. 
 
-30 d’octubre: Reunió amb PRODAISA a l’ajuntament d’Aiguaviva. 
 
-31 d’octubre: Participa a la reunió a l’ajuntament de Riudellots per la delimitació de 
termes. 
 
-31 d’octubre: Reunió amb Gas Natural (referent a la futura instal·lació a Can Jordi). 
 
-31 d’octubre: Rep visita de tècnica dipsalut, referent a l’informe anàlisis sorreres. 
 
-8 de novembre: Assisteix a la presentació de la guia a sant Pere de Galligants, que fa 
“Quaderns de la Revista de Girona”. 
 
-12 de novembre: Assisteix a la reunió simulacre de l’aeroport. 
 
-20 de novembre: Assisteix a la reunió informativa de “la transmissió de les malalties 
a través de la manipulació d’aliments”, a la Sala de plens municipal. 
 
-29 de novembre: Assisteix a la entrega dels premis Mosca del col·legi de periodistes. 
 
*Comenta que cada dia venen notificacions dels mossos d’esquadra per robatoris. 
L’altre dia a l’escola, avui mateix el cable de l’enllumenat davant de la llar d’infants,.. 
Sol.licita extremar les precaucions. 
 
*Felicita a CiU i ERC, primera i segona llista a Aiguaviva, pels resultats electorals. 
 
*A la revista s’informarà de la defunció de dos antics mossens, Mn. Josep Buch Arnau i 
Mn.Antoni Davesa Coll, a la que se’n suma una tercera, Miquel Bosch Mercader.  
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Intervencions del regidor sr.Pinto: 
 
* Pregunta si els robatoris s’han denunciat, a la que l’alcalde respon que si. 
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I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint hores, el Sr. 
Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono 
fe. 
 
 
 
 
 
 
L’Alcalde      El secretari 


