ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 29 D’ABRIL
DE 2014.- NÚMERO 2:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SRA. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. FRANCISCO GONZÁLEZ CASCÓN
SRA. JUDITH BALTASAR SOLÉ

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen i la de
l’interventor interí, en Lluís Bordes Capdevila; s’inicia, doncs, la sessió plenària
a l’Auditori del Centre Cultural com a seu provisional, d’acord a l’ordre de les
propostes que es detallaran.
Els portaveus dels respectius grups municipals excusen l’absència dels
regidors Srs. Guifré Palau Tersa i Jaume Altisent Berenguer.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de Ple, de data 11
de març de 2014
Els reunits aproven l’acta per unanimitat.

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia

Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia, a fi d’assabentar als reunits.
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Notificant empresa Pulit Lleida, SL com la licitadora més avantatjosa servei neteja Casa Clara.
Concedint tarja titular no conductor d’aparc. persones amb disminució Sr. Héctor Dalmau.
Convocatòria Comissió Informativa Ple dia 11 de març de 2014.
Convocatòria Ple dia 11 de març de 2014.
Aprovació inicial projecte d’urbanització mod. núm. 2 Connexió Av. Mas Dordal amb A-22.
Adjudicant def. la licitació del servei de neteja Casa Clara a l’empresa PULIT LLEIDA, SL.
Concedint tarja titular conductor d’aparc. persones amb disminució Sr. José I. Pérez Sigüenza.
Aprovant inicialment projecte d’urb. dels trems trams del C/ d’Anselm Clavé i Sant Jaume.
Concedint tarja titular no conductor d’aparc. persones amb disminució Sra. Rosa Molina.
Resolent caducitat habitants estrangers no comunitaris per donar-los de baixa per insc. indeg.
Concedint llicència per assumptes propis a la Sra. Josefa Perelló Casanovas per 90 dies.
Contractant per urgència zeladora Llar d’Infants Sra. Joana Cruz Canela.
Desestimant recurs de reposició interposat pel Sr. Bartolomé Bravo Arjona contra DA 102/13.
Aprovant la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2013.
Aprovant la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports de l’exercici 2013.
Aprovant la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal d’Avis de l’exercici 2013.
Formalitzant la Declaració Anual de Cultius (DUN)i posar-ho en coneixement del DARPAMN.
Sol·licitant el retorn del cànon sobre deposició de residus municipals de l’any 2013 a l’ARC.
Aprovant modificació 03/14 del Pressupost per incorporació de romanents de crèdit a les desp.
Concedint tarja titular no conductor d’aparc. persones amb disminució Sra. Jihane Hebjaoui.
Aprovant memòria i sol·licitant subvenció canvi del cremador de la caldera Pavelló Poliesportiu.
Aprovant autorització a favor de Telefònica ús instal·lacions empresa Cobra, SA obres resid.
Aprovant pressupost Aquàlia SA per les noves instal·lacions servei d’aigua C/ del Raval Alt.
Incoant exp. contradictori contra empresa ADO CERRAMIENTOS METÁLICOS, SA per pilones.
Aprovant def. el Registre Sanitari Municipal d’Establiments Minoristes d’alimentació.
Concedint vacances treballadors Srs. José Luis Albert Molins i Tomàs Salas Torres.
Concedint vacances de Setmana Santa al Secretari Acctal. Sr. Ramon M. Cornellana.
Aprovant plec de condicions per a l’explotació del bar de les Piscines Municipals.

3.- Declaració d’urgència per a la contractació laboral
temporal d’una zeladora de la Llar d’Infants Municipal
per substitució
Es dóna compte, per part de Secretaria, que cal ratificar en el Ple el Decret
30/2014 que s’ha repartit avui als membres de la Corporació, i que es troba en
la carpeta de la present convocatòria, en lloc del número 29/14, que és el que
es va repartir inicialment en convocar-lo per error. Així doncs, el número
30/2014, literalment diu:
“JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
Vista la instància amb registre d’entrada número 810/14, de 14 de març de
2014, presentada per la SRA. JOSEFA PERELLÓ CASANOVAS, contractada
laboral de la Llar d’Infants Municipal, per fer les funcions de conserge, en la què

sol·licita llicència per assumptes propis per un període de 90 dies, a comptar
des del dia 17 de març de 2014.
Vist l’informe de secretaria i el que disposa l’article 21.1.h, de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, i el que disposa l’article 10.1, del Conveni Col·lectiu dels treballadors
laborals d’aquest ajuntament, signat el 6 de novembre de 2013.
RESOLC,
Primer: Concedir llicència per assumptes propis a la SRA. JOSEFA PERELLÓ
CASANOVAS per un període de durada de 90 dies, comptats a partir del dia 17
de març de 2014, sense dret a retribució.
Segon: Donar trasllat d’aquesta resolució a la interessada, als serveis de
personal, a la Llar d’Infants, als departaments d’intervenció i tresoreria i a la
Gestoria Cebollero.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde”
Els reunits, per unanimitat, ratifiquen el decret.

4.- Moció de suport a la candidatura per a la declaració
de Patrimoni Mundial de la UNESCO de la portalada del
monestir de Santa Maria de Ripoll
Es dóna lectura a la següent moció que presenta l’Equip de Govern:
“El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més
importants de la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII),
comparable a d’altres monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del
moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de
la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i per la potència
de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els dos
centenars de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions
patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element
històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li un lloc en la
història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el
seu ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment
eclosionaran en moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va
treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes
de les més prestigioses produccions escultòriques del moment -com les de la

ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també la seva
influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que
tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer
que es convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el
bisbe Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una
obra cabdal de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de
consciència sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del
seu estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la
conservació.
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents
els actes que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la
Portalada com a element singular i únic en el món. En efecte, el simposi
internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat
de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la
importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu context
històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a
element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món.
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia
reuneix i compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser
considerada un valor universal excepcional establerts principalment en el
document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació de la Convenció del
Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la
identificació i preparació de les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll en
sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal
que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la Cultura
Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per
ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.
Per tot això, es proposa:
PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa
Maria de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat
per part de la UNESCO.
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció
General del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de
Catalunya”.

Els reunits aproven la moció per unanimitat.

5.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa aprovar la urgència de les següents
inclusions, que els reunits aproven:

U.1.- Concertació d’una operació creditícia per a la
finaciació d’inversions i per tal de permetre la
contractació i el finançament temporal d’obres
subvencionades
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que per urgència i per acord de la Junta de Govern de data 22 d’abril de
2014 es va acordar iniciar expedient per a concertar, amb l’entitat bancària
seleccionada, un préstec a llarg termini, per l’import d’1.000.000 euros, a la
vista de l’informe de l’interventor d’aquella data.
Atès que en el pressupost de l’exercici cal incrementar o preveure noves
partides de despesa per atendre necessitats d’inversió, vinculades a obres en
tràmit, i per executar noves inversions i, en gran part, poder fer un préstec pont
per tal d’avançar el finançament d’obres ja subvencionades.
Atès que, d’acord amb el que disposa la Llei d’Hisendes Locals, en el seu
article 49, les Corporacions Locals poden concertar operacions de crèdit a mig i
llarg termini per a finançar les seves inversions i vist que fins a finals d’aquest
any es permeten fer noves contractacions.
Atès el deute viu que té l’Ajuntament i l’estalvi net actual, inclosa l’operació
projectada, és viable i l’Ajuntament té capacitat per fer front a les obligacions
derivades d’aquesta operació de préstec, segons informe de l’Interventor, de
data 22 d’abril de 2014, sense necessitat de demanar autorització del
Departament d’Economia i Finançes de la Generalitat.
Atès que per imperatiu del que disposa l’article 114.3 lletra “i “del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal Catalana, cal el
vot favorable del ple i de la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació per a l’aprovació d’operacions financeres de crèdit quan el seu
import supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, tal com es dóna
en el present cas.

Vist el que disposa l’article 52 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de data 5 de
març, text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
Vist l’informe de Secretaria de data 29 d’abril de 2014 i el de l’intevntor interí
de la mateixa data, que considera que la Corporació té capacitat per a aquesta
càrrega financera.
Es proposa als reunits:
Primer: Concertar amb l’entitat bancària seleccionada un préstec a llarg termini
per l’import d’1.000.000 d’euros, amb les condicions fixades en el Plec de
condicions annex a aquesta proposta.
Les obres a finançar són:
.- Urbanització del carrer d’Anselm Clavé i Sant Jaume.
.- Quarta fase de la nova Residència d’Avis.
Segon: Aprovar el plec de condicions que ha de regir la contractació on es
detallen les característiques de l’operació creditícia.
Tercer: Convocar als possibles licitadors a fi de que en un termini de 20 dies
presentin les seves ofertes.
Quart: Oferir com a garantia del compliment de les obligacions municipals que
es derivin de la concertació de l’esmentat crèdit, els recursos que es recaptin
en l’impost de béns immobles de naturalesa urbana, de l’impost d’activitats
econòmiques i del Fons Nacional de Cooperació Municipal que aporta l’Estat.
Cinquè: Es delega en la junta de Govern l’adjudicació del prestec i es faculta
al Sr. Alcalde per a que executi aquest acord. Caldrà que per part de la
Intervenció es vetlli per l’estabilitat pressupostària abans de l’adjudicació.
ANNEX:
Plec de condicions que regiran per a la concertació, d’un préstec a llarg termini
per a la finaciació d’inversions i per tal permetre la contractació i el finançament
temporal d’obres subvencionades
I.- Totes les propostes del banc o caixes hauran de complir el següent model al
fer la seva oferta:
MODEL DE PLICA:

OFERTA DE L’ENTITAT ..................... PER LICITAR EN EL PROCEDIMENT
PER CONCERTAR UN PRÈSTEC A LLARG TERMINI D’1.000.000 d’€
Com entitat creditícia anomenada ................................................
comprometo a concertar l’operació amb l’Ajuntament en les següents,

em

CONDICIONS:
Quantia del préstec: 1.000.000 d’€
TIPUS D’INTERÈS NOMINAL OFERTAT: El tipus inicial es fixarà d’acord amb
el valor de l’EURÍBOR a dotze mesos més un diferencial de ……….. %, sense
arrodoniment.
AMORTITZACIÓ: mensual
TERMINI: 10 anys amb els dos primers de carència.
COMISSIÓ OBERTURA: ……….. %
COMISSIÓ DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA: Exempt.
COMISSIÓ D’ESTUDI : Exempt.
INTERÈS DE DEMORA: …..%
RETRIBUCIÓ DEL COMPTE CORRENT VINCULAT AL PRÈSTEC AL TIPUS
DEL ......%
I en prova de conformitat signo la present oferta a .................................... el
dia ................................
EL REPRESENTAT DE L’ENTITAT
Signat .....................................................
II.- Totes les ofertes hauran de complir les presents condicions per tal de ser
vàlides.
III.- Les propostes signades per la entitat hauran de presentar-se en el Registre
d’entrada de l’ajuntament, abans de la data de finalització fixada en la
convocatòria que rebran, en un sobre tancat on es dirà: OFERTA DE
L’ENTITAT ..................... PER LICITAR EN EL PROCEDIMENT CONCERTAR
UN PRÈSTEC A LLARG TERMINI D’1.000.000 D’€ “
Acte seguit, el Sr. Interventor dóna compte del seu informe sobre aquest
expedient.
El Sr. Secretari especifica que es proposa aprovar la que acabem de
relacionar.

El Sr. Alcalde proposa que es faci un afegit en les bases, en el sentit de dir que
“es permetrà que les entitats bancàries puguin fer la seva oferta per menys d’1
milió d’euros, si no poden arribar al total, a fi que –fent la suma de les millors
presentades- es pugui aconseguir adjudicat pel total import convocat”. El Sr.
Secretari fa constar que cal que es faculti a la Junta de Govern per redactar
aquest afegitó.
Sotmesa a deliberació la proposta per part del portaveu i regidor del grup del
PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu grup s’abstindrà en la votació
en considerar que l’Equip de Govern és lliure de proposar-ho, si bé entèn que si
és de la competència del Ple l’aprovació de l’operació de préstec, ha de ser
aquest qui l’adjudiqui. Tal com es proposa, hauran de passar tres mesos abans
que els regidors que no formen part de l’Equip de Govern se n’assabentin de
l’adjudicació.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, i les 4 abstencions dels regidors del PSC, IPA-FPM
i PPC.

U.2.- Modificació de l’ordenança fiscal núm. 26 sobre
taxa per a la prestació dels serveis de cases de banys,
dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues
Per ordre de l’Alcaldia, es dóna compte per part de l’interventor interí, de la
següent modificació que es tramitarà fent la corresponent informació pública,
per atendre degudament el servei de referència amb motiu de les estades, i
amb la finalitat de simplificar el cobrament:
MODIFICACIÓ
Afegir a l’article 4.2 el següent paràgraf:
“Els nens i nenes que participin en les estades d’estiu pagaran un abonament
equivalent a 0,50 euros per cada dia de durada de les estades. Aquest
abonament es farà efectiu abans de l’inici de les estades i permetrà la utilització
de les piscines en la franja horària que s’assigni a les estades”.
Els reunits aproven la proposta per unanimitat.

6.- Precs i preguntes

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres fa constar:
1.- Que va veure l’anunci al BOP de data 16 d’abril sobre la concessió del bar
de les Piscines i pregunta si està rescindit el contracte anterior, si s’ha
indemnitzat o si s’ha arribat a un acord amb l’anterior concessionari.
2.- Demana poder saber per què el dia 26 d’abril va estar sense llum la Rambla
de la Generalitat durant tota la nit.
3.- Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va estimar el recurs
interposat per Habitatge i Entorn i la Junta de Compensació de l’Era del Comte,
pregunta què farà la Junta de Govern per regular aquesta zona.
4.- Prega que s’arrangin els clots dels carrers de Maria Rúbies i dels Pallars.
5.- Arran d’unes queixes dels veïns demana que s’arrangi els voltants i l’entorn
del Vilot.
Finalment, el regidor del PSC, demana que els grups de CiU i d’ERC donin
suport a través dels seus parlamentaris a la proposta que demà passarà per la
Comissió d’Agricultura per fer que no es tanqui l’oficina local que té aquest
departament a Almacelles.
El Sr. Alcalde dóna resposta al regidor i portaveu del PSC dient:
Pel que fa al contracte sobre la concessió del bar de les Piscines diu que,
efectivament, el contracte amb l’anterior concessionari estava exhaurit i calia
tornar a treure una nova concessió.
Pel que fa al tall de llum de la Rambla, dedueix que hi hauria una avaria sobre
la qual la Policia Local deuria haver fet l’oportuna reclamació que se sol fer en
aquests casos.
Que pel que fa al soteig dels carrers dels què parla, s’està esperant a que acabi
el període de pluges per iniciar els treballs de reparació.
Pel que fa a la neteja dels voltants del Vilot, s’investigarà qui són els propietaris
dels patis afectats per requerir-los a que els netegin.
Pel que fa al recurs de l’ARE de l’Era del Comte, el Sr. Alcalde desconeix què
és el que farà la Generalitat sobre aquest assumpte.
Pel que fa a la proposta de mantenir l’oficina local del DARPAMN, el Sr. Alcalde
diu que s’han fet tots els passos necessaris per mantenir-la. De fet, ja fa un any

es va dir que l’oficina local del DARPAMN s’havia de tancar i exposa que s’han
assumit les despeses de manteniment durant aquest període, si bé no s’ha
pogut fer més, ja que ara aquest Departament fa totes les gestions de manera
informàtica.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada
aquesta part del Ple quan són les 21,20 hores, convidant als assistents a
continuar la resta de sessió plenària als baixos de l’Ajuntament, finalitzant amb
el sorteig de manera informàtica dels membres de les meses electorals.
Acte seguit, el Sr. Alcalde demana al secretari que entregui en mà al portaveu i
regidor del PSC, les respostes per escrit, a les preguntes efectuades pel seu
grup en el Ple celebrat el proppassat 11 de març de 2014.

7.- Sorteig públic per a la designació de les meses
electorals de les eleccions al Parlament Europeu
Acte seguit, com a continuació del Ple, i traslladats a la planta baixa de la
Casa-Ajuntament, essent dos quarts i cinc de deu de la nit, i amb la presidència
del Tinent d’Alcalde Sr. Josep Gòdia i Visa, compareixen els següents
assistents:
.- Sr. Josep Gòdia i Visa
.- Sra. Montse Noró Montraveta
.- Sr. José Antonio Conte Giral
.- Sra. Maria Lluïsa Granero Murgades
.- Sr. Francesc Torres Arnó
.- Sr. Francisco González Cascón
.- Sra. Judith Baltasar Solé
Per part del Sr. Secretari, públicament es procedeix a fer-ho per mitjans
telemàtics i dóna el resultat que s’anunciarà, fent-se constar pels reunits que se
seleccionaran 4 suplents per no haver de repetir el sorteig un cop més a causa
de l’acceptació d’al·legacions.
El resultat del sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions
al Parlament europeu, del dia 25 de maig, ha donat el següent resultat:

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/B
President: Sra. Gisela Martínez Font
1r. Suplent de President: Sr. Fco. Ramon Salvador García

2n. Suplent de President: Sra. Marta Martínez Comella
1r. Vocal: Sr. Alberto Ojer Blasi
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Yemila Plana Alcaide
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Samuel Pàmpols Pérez
2n. Vocal: Sr. Jorge Pardell Pros
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. M. Obdúlia Rodríguez Sarabia
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Maria Teresa López García
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/001/U
President: Sra. Maria Fauria Reñé
1r. Suplent de President: Sra. Anna Giribet Rius
2n. Suplent de President: Sr. Javier Santiago Castillo Magaña
1r. Vocal: Sr. Jordi Cruz Rives
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Marcos Márquez Boira
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Sara Carrey Magaña
2n. Vocal: Sr. Miguel Angel Alonso Aliaga
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. José Luis Ortiz Vilar
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Francisco Contreras Mena
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/B
President: Sr. Carlos José Moreno Martínez
1r. Suplent de President: Sr. Christian Moix Abadías
2n. Suplent de President: Sra. Lourdes Sisqués Dolz
1r. Vocal: Sra. Francisca Tomàs Justribó
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Marta Pons Casañé
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Manuel Reales Arnó
2n. Vocal: Sr. Ramon Montalbán Vidal
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Miquel Simón Jordà
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Antonio Rondán Toldrà
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/A
President: Sra. Mireia Buchaca Arfelis
1r. Suplent de President: Sra. Maria Dolores Alcaide Estudillo
2n. Suplent de President: Sra. Maria Luisa Fabregat Farreny
1r. Vocal: Sra. Ramona González Ibars

1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Jorge Daniel Garizuain Martínez
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Maria Pilar Cabezas Hernández
2n. Vocal: Sra. Maria Pilar Bailo Alcubierre
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Cristina García Fernández
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Maria Luz Baraibar Machaín
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/U
President: Sr. David Cons Sabaté
1r. Suplent de President: Sr. Edgard Armengol Oriach
2n. Suplent de President: Sra. Maria Consòl Alcobé Justribó
1r. Vocal: Sra. Margarita Serra Gabernet
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Juan José Peñarroya Claver
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Iván Salas Larré
2n. Vocal: Sra. Mercedes Allué Vidal
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Amadeu Ortiz Campos
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Pedro Velaz Martín
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/A
President: Sr. Fernando Cortadelles Benítez
1r. Suplent de President: Sr. Santiago Ramon Barta García
2n. Suplent de President: Sra. Alba Borderas Rebollo
1r. Vocal: Sr. José Antonio Arnó Ibarz
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Maria Teresa Colomina Seuma
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Maria Dolores Canela Vidal
2n. Vocal: Sr. Ruben Chacón Castillo
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Francesc Xavier Arjó Pont
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Marc Samuel Cremallé Abadal
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21,45 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.
Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

