ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL
PLE
MUNICIPAL
DEL
DIA
29
DE
JULIOL
NÚMERO 5.ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA PURROY

Regidors: SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SRA. MONTSERRAT BENDICHO CASAÑÉ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LUIS DALMAU SALVATELLA
SR. MIQUEL QUEROL GISBERT
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. JOAN COLOM RIERA
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR. SALVADOR SOLANES PASCUAL
SR. JAUME ARCAYA ABÓS

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU
En Almacelles, essent les vint-i-una hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
Presidència del Sr. Alcalde, en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels regidors
assenyalats més amunt, prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb
l'assistència del secretari Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau, es procedeix a la
realització de la sessió ordinària del Ple d'aquesta Corporació.
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 31 DE
MARÇ DE 1998.
Es fan constar les esmenes a l'acta del dia 2 de Juny de 1998, que proposa el
regidor Sr. Miquel Querol Gisbert.
En el punt 7è. d'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I
D'EXECUCIÓ DEL CASAL/CENTRE MUNICIPAL, on intervé el portaveu de
CIU dient:
• No és el projecte aprovat i consesuat pel grups polítics.

Ha de dir: No és el projecte que havia aprovat aquesta Corporació, consesuat pel
grups polítics.
On diu:
• El projecte ja s'hauria d'estar acabant i en canvi s'han passat tres anys vegetant,
gastant diners inútilment....
Ha de dir: El projecte que ara es comença, ja hauria d'estar acabat i en canvi s'han
passat tres anys vegetant, dient que aquí no es podia fer i intentant altres
projectes i gastant diners inútilment...
On diu:
• Finalment destaca que la passivitat esmentada ha estat negativa pel poble
d'Almacelles.
Ha de dir: Finalment destaca que la inoperància i la passivitat esmentada ha estat
negativa pel poble d'Almacelles.
Els reunits aproven l'acta anterior amb l'esmena proposada.
2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL
CASAL / CENTRE MUNICIPAL.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès que per acord del ple de data 2 de juny de 1998 es va aprovar inicialment el
projecte de referència i un cop publicat en el BOP de data 26 de Juny de 1998 no s'han
presentat al·legacions si bé s'ha rebut un nou document tècnic que no incorpora
variacions importants sobre l'anterior, però revisa algunes partides i introdueix
aclariments sintetitzats en un annex que s'incorpora, sense que això suposi variació del
pressupost inicial .
Vist el projecte redactat per Na Neus Solé i Daniel Navas arquitectes de data
d'entrada 23 de Juliol de 1998.
Vist el que disposa l'article 264 de la llei Municipal i de regim Local de Catalunya i els
articles 24 i 37 del Reglament d' Obres de 13 de Juny de 1996 que regulen els
projectes d'obres i vist l'informe de Secretaria obrant en l'expedient, es proposa el
següent:

PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte anomenat PROJECTE BÀSIC I
D'EXECUCIÓ DEL CASAL / CENTRE MUNICIPAL amb un pressupost de
198.928.133 PESSETES.
SEGON.- Publicar aquest acord en el BOP.
TERCER.- Aquesta resolució no tindrà efecte fins que es produeixi l'aprovació de la
modificació de Normes subsidiàries en tràmit
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb els 8 vots favorables dels representants
del PSC i PP amb 3 vots en contra dels representants d'IC-EV i ERC i amb 2
abstencions dels representants de CiU.
3.- DECLARACIÓ DE LA NULITAT DE L'ACORD DEL PLE DE DATA
25-2-98, APROVANT EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL CARRER
SANT ROC, JOAN MARAGALL I CERVANTES.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès que en data 25/2/98 per l'Ajuntament Ple es va acordar desestimar les al·legacions
presentades pel Col·legi d'Arquitectes i aprovar definitivament el Projecte
d'Urbanització parcial dels carrers Sant Roc, Joan Maragall i Cervantes redactat per
l'Arquitecte Tècnic Sr. Domingo Bandres.
Atès que en data 26 de maig de 1998 va tenir entrada al Registre de la Corporació
l'emplaçament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal de comparèixer
davant la Sala en el Recurs Contenciós 980/98 interposat pel Col·legi d'Arquitectes
contra l'esmentat acord d'aprovació definitiva del Projecte d'Urbanització.
Atès que, un cop acordada per la Comissió de Govern la compareixença en l'esmentat
judici, l'informe del Lletrat Sr. Rodríguez Ros conclou que calia haver estimat les
al·legacions del Col·legi d'Arquitectes puix que, segons la doctrina del Tribunal
Suprem i, en concret, les SsTS de 30-1-90, 10-10-91 i 9-5-95, la competència per tal
de redactar els Projectes d'Urbanització correspon als Arquitectes Superiors.
Vist l'informe de Secretaria en el mateix sentit i allò que es disposa en l'article 90.1 de
la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, el Ple de la Corporació,
ACORDA:

PRIMER: Anul·lar i deixar sense efecte l'acord de Ple de 25-2-98 pel qual s'aprovà
definitivament el Projecte d'Urbanització parcial dels carrers Sant Roc, Joan Maragall i
Cervantes redactat per l'Arquitecte Tècnic Sr. Domingo Bandres.
SEGON: Deixar sense efecte l'acord de la Comissió de Govern disposant la
compareixença de l'Ajuntament en el Recurs 980/98 encomanant als Lletrats Josep
Lluís Rodríguez Garcia i Josep Lluís Rodríguez Ros la defensa de l'Ajuntament.
TERCER: Notificar-ho a la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes de que es procedeixi a
decretar la terminació del Recurs Contenciós 980/98.
QUART:
Notificar aquests acords al Sr. Domingo Bandres, al Col·legi
d'Aparelladors i al Col·legi d'Arquitectes.
El portaveu de CiU fa constar que si s'hagués fet aquesta apreciació abans no calia
donar aquesta imatge anulant, cosa que sempre es una "chapuza". El Sr. Alcalde
assenyala que l'Arquitecte Tècnic ha redactat aquest tipus de projectes igual que ho
feia en l'anterior consistori. El Secretari explica que ja en la fase d'al·legacions
l'arquitecte tècnic i el seu col·legi defensaven la seva competència per a la redacció
dels projectes.
El portaveu d' ERC pregunta que si en el futur no s'encomanaran a arquitectes tècnics,
els projectes, a la vista de reconèixer la seva incompetència i contesta el Sr. Alcalde
dient que si són reformes no hi ha aquest problema.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 9 vots a favor dels representants del
PSC, PP i ERC i amb 4 abstencions dels representants d'IC-EV i de CiU.
El portaveu d'ERC fa constar que si bé el seu grup va votar a favor de la seva
aprovació en les seu moment ara assumeix la seva responsabilitat i per això vota a
favor de la nulitat.
4.-ACORD PER DECLARAR DESERT EL CONCURS CONVOCAT PER
ADJUDICAR L'OBRA DEL CASAL/ CENTRE MUNICIPAL.
Es dona lectura a la següent proposta:
Atès que per acord del ple de data 2 de juny de 1998 es va resoldre la contractació de
l'obra que es dirà publicant-se anunci per demanar ofertes en el BOP de data 8 de
juny del mateix any.

Atès que s'ha procedit a l'obertura de pliques segons consta en acta de data 25 de juny
de 1998, resultant que s'han presentat dues ofertes a l'alça per damunt del tipus de
contractació de les empreses Sorigué SA per import de 226.043.809 PTA i de
l'empresa Benito Arnó i Hijos SA per import de 228.488.954 PTA essent el tipus de
198.928.133 PTA..
Vist el que disposa l'article 89 de la Llei de contractes de les Administracions
Públiques que autoritza a la Corporació a declarar desert el concurs motivant aquesta
resolució d'acord amb els criteris fixats en el plec, es proposa als reunits el següent:
PRIMER.- Declarar desert el concurs convocat per acord del ple de data 2 de juny per
a la contractació de l' obra del CASAL / CENTRE MUNICIPAL atès que un cop
ponderades les ofertes presentades per damunt del tipus, d'acord amb els criteris
objectius d'adjudicació, no s'ha justificat l'increment del preu amb cap tipus de variant
o millora en el projecte.
SEGON.-Retornar les garanties dels oferents i publicar aquesta resolució.
El portaveu de CiU fa constar que, tenint en compte que s'han presentat dues
empreses solvents i les dues han coincidit en fer una oferta a l'alça i de forma similar
pot ser que el projecte no estigui al preu de mercat o bé que falti claredat en el redactat
de les partides. Finalment pregunta que es pensa fer de cara a la contractació.
El Sr. Alcalde considera que possiblement degut a l'excès de feina per part de les
empreses. El Regidor d'obres en Miquel Abella creu que també pot ser degut al curt
termini per estudiar els projectes.
El regidor portaveu del PSC fa constar que el que hi ha hagut es solament uns
aclariments als projecte .
El portaveu de CiU pregunta si el tema de col·locar la calefacció al terrat es degut a
que es canvia la ubicació, contestant el regidor en Ramon Prats que ja anava en aquest
indret si bé es en el nou projecte s'explica amb una major claredat.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor dels representats del PSC,
PP i un 1 vot en contra del representant d'ERC i 4 abstencions dels representants
d'IC-EV i CiU.
5.-.SEGONA LICITACIÓ PER CONTRACTAR PEL PROCEDIMENT OBERT
I PER CONCURS DE L'OBRA DE L CASAL / CENTRE MUNICIPAL.

Es dóna lectura a la següent proposta:
Atès que l’expedient de contractació de tramitació urgent per a la contractació per
procediment obert, mitjançant la forma de concurs de les obres de CASAL / CENTRE
MUNICIPAL, convocat per acord del ple de data 2 de juny de 1998 ha estat declarat
desert .
Atès que el projecte tècnic definitiu ha estat aprovat per resolució del Ple del dia
d'avui i redactat el plec de clàusules administratives que s'utilitzarà, amb consignació
suficient en la partida 62200-541 del pressupost vigent i emesos els informes de
Secretaria i Intervenció, i el que disposa l'article 11 i 68 i següents de la LCAP i 88
de la LBRL, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar el Plec de Clàusules administratives particulars.
SEGON: Aprovar novament l’expedient de contractació ordinària, aprovar la despesa
amb càrrec a la partida 622.00 del pressupost vigent i disposar l’obertura del
procediment d’adjudicació, convocant el segon concurs per a l’adjudicació de les
obres del projecte Bàsic i d'execució del CASAL /CENTRE MUNICIPAL de
l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb allò que disposa el projecte tècnic redactat
pels arquitectes en Daniel Navas i na Neus Solé, de data juliol de 1998, i el Plec de
Clàusules administratives .
TERCER: Al mateix temps, s’anunciarà la licitació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Sotmesa a votació s'aprova per 8 vots a favor dels representats del PSC i PP 3 en
contra dels representants d'ERC i IC-EV i amb 2 abstencions dels representants de
CiU.
6.- ADJUDICACIÓ PEL PROCEDIMENT OBERT I DE CONCURS DE LA
SUBFASE 4 DEL PROJECTE DE SALA PER A USOS POLIVALENTS 1ª
FASE.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Vist l'expedient del concurs de tramitació urgent iniciat per acord del ple de data 2 de
juny de 1998 per tal de contractar per procediment obert l'obra de referència haventse sol·licitat ofertes per edicte el BOP de data 4 de juny de 1998.

Vista l'acta d'obertura de pliques de data 18 de juny de 1998 segons la qual es proposa
l'adjudicació a l'única empresa presentada d'acord amb el plec de clàusules
administratives.
Vista la consignació suficient en la partida 62200-451 del pressupost vigent i emesos
els informes de Secretaria i Intervenció, i el que disposa l'article 11 i 68 i següents de
la LCAP i 88 de la LBRL, es proposa als reunits el següent:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el concurs de les obres de la SALA
PER A USOS POLIVALENTS 1ª FASE. SUBFASE 4 de l’Ajuntament
d’Almacelles, a l'empresa SIDERBUILDING S. A. per un import de 38.700.000 PTA.
amb subjecció al que disposa el projecte tècnic redactat pels arquitectes en Daniel
Navas i na Neus Solé, i el Plec de Clàusules administratives.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'empresa i requerir-la a fi de que en el termini de
15 dies des de la notificació presenti el document acreditatiu d'haver constituït la
garantia definitiva amb citació per a la formalització del contracte en document
administratiu.
TERCER.- Que es publiqui aquesta adjudicació en el BOP en el termini de 48 dies
des de la data d'adjudicació.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels representants del
PSC, PP i ERC i 2 vots en contra dels representants d'IC-EV i 2 abstencions de CIU.
7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ
PARCIAL DEL CARRER PONENT (TRAM CARRER BINEFAR I
CARRETERA DE SUCS).
És dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
Aprovat inicialment el projecte d'urbanització del carrer de referència i un cop exposat
al públic per edicte en el BOP de data 9 de juliol de 1998 sense que s'hagin presentat
al·legacions cal procedir a la seva aprovació definitiva.
Atès el que disposa el RD legislatiu 1/90, de 12 de juliol, que refon la normativa
urbanística catalana, i el que disposa el RD llei estatal 5/96 de 7 de juny, de mesures
liberalitzadores en matèria de sòl, en el seu article 4t., atorgant competència a
l’Alcaldia per l’aprovació inicial de projectes d’urbanització. es proposa als reunits el
següent:

PRIMER: Aprovar definitivament el projecte d’urbanització parcial d’un tram del
carrer Ponent (entre Crtra. de Sucs i Binèfar), per un import de 15.375.335,- Ptes., de
data març de 1998, redactat per l’arquitecte Josep Miquel Torruella Molet.
SEGON: Trametre l'expedient a la Comissió Provincial d'Urbanisme per assabentarlos.
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ESTUDI DE DETALL D'ORDENACIÓ
DE VOLUMS DE L'ILLA DELIMITADA PELS CARRERS SANT ROC,
MARAGALL, DOCTOR RUBIO SANS I MOSSÈN ALEXANDRE PEDRA.
Es dóna lectura a la següent proposta:
Atesa la conveniència de reordenar els volums de l'illa que es dirà a la vista de l'Estudi
de Detall, presentat per Habitatges Arnó SL en una zona qualificada d'extensió del
casc Clau 2, essent el tipus d'edificació entre mitgeres segons alineació de vial.
Atès que per Decret de l'Alcaldia de data 23 de març de 1998 es va aprovar inicialment
l'estudi de detall referenciat i fou exposat al públic el BOP de data 21 d'abril de 1998.
.
Atès que desprès de l'aprovació del ple de data 2 de juny de 1998 s'ha procedit a la
notificació als propietaris interessats i a la publicació en el diari Segre de data 10 de
juliol sense que s'hagin presentat al·legacions.
Vist el que disposa l'article 66 del Decret Legislatiu 1/90 de 12 de juliol que refon la
normativa urbanística catalana i l' article 140 del Reglament de Planejament .
Vist en definitiva el present document tècnic i considerant adequada a la Normativa
Urbanística la nova ordenació de volums, es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar novament de forma definitiva l'Estudi de Detall de reordenació de
volums en l'illa delimitada pels carrers Mossèn Alexandre, Joan Maragall, Sant Roc i
Doctor Rubió Sans, segons document tècnic de data març de 1998, redactat per
AURAD SCP.
SEGON: Trametre l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme, a fi que es
doni per assabentada de la seva tramitació.”
TERCER.- Publicar en el BOP aquesta resolució.

El portaveu de CiU manifesta que votarà en contra per coherència amb les anteriors
votacions d'aquest procés.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels representants del
PSC, PP i ERC i de 2 vots en contra dels representants de CiU i 2 abstencions d'ICEV.
9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA.
Es dóna compte dels següents decrets de l'Alcaldia, per assabentar als reunits:
14/98.- Referent a la modificació de crèdit 1/98 del pressupost per a l'any 1998.
15/98.- Sobre la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d'Avis de l'exercici
1997.
16/98.- Sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal
d'esports de l'exercici 1997.
17/98.- Sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Indesal de l'exercici 1997.
18/98.- Referent a delegar les funcions de l'alcaldia al 1r. Tinent d'Alcalde per
absència del Sr. Alcalde.
19/98.- Referent a l'aprovació del conveni de cooperació entre les diferents Entitats
per tal d'arranjar la carretera Almacelles Gimenells.
20/98.- Sobre l'aprovació inicial del projecte d'urbanització rectificat del carrer Ponent
(tram comprès entre la carretera de Sucs i el carrer Binefar).
21/98.- Convocant Ple pel dia 2 de juny de 1998.
22/98.- Ordenant paralitzar les obres al Centre Assistencial de Sant Joan de Deu, per la
manca de llicència d'obres.
23/98.- Aprovació del projecte bàsic d'execució d'un tram del carrer Ponent (entre els
carrers Crtra de Sucs i Binèfar a la localitat d'Almacelles.
24/98.- Adjudicació del contracte de col·laboració per l'obra de la subfase 2 del
projecte de Sala Polivalent 1a. fase.
25/98.- En referència a local del Sr. Alan Serrate on es realitzen activitats diferents de
l'autorització.
26/98.- Requerir al veïns del Cap de Rambla per a que posin els terrenys a disposició
de l'Ajuntament.
10.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA
En aquest capítol el Sr. Alcalde fa constar que hi havia interès en passar uns convenis
de cessió a l'Ajuntament, de diferents veïns que ja estan en fase molt avançada si bé
encara no estan signats.

11.- PRECS I PREGUNTES.Intervencions del regidor en Miquel Querol:
1ª.-Fa constar que ha comprovat que es fan dues cases una al carrer Sant Roc i un altra
en la cantonada entre el carrers Diputació i Maragall sense xamfrà i pregunta si no és
preceptiu. El Sr. Alcalde contesta que, no ho deu d'ésser si no n'hi ha. Insisteix el
portaveu de CIU en que seria convenient de fer xamfrà com s'acostumava a fer.
El portaveu del PSC contesta dient que, les Normes Subsidiàries no exigeixen
xamfrans en edificacions ja fetes, però no recorda el que diuen respecte al carrer
Diputació. El regidor Miquel Abella afegeix que en el plànol de les Normes
Subsidiàries no n'hi anava.
.
2ª.- Pregunta si els nous salts d'aigua del Canal paguen cànon, contestant el senyor
Alcalde que es vetllarà aquesta qüestió si bé ara estan en fase de prova.
3ª-. Demana que s'acondicioni una mica l'accés al Vilot de cara a l'11 de Setembre.
Intervencions del regidor en Josep Ibarz:
1ª. Fa constar el següent: "El grup municipal de CiU a l'Ajuntament vol manifestar la
seva satisfacció per l'arxiu de les diligències presentades en el seu dia contra l'Alcalde
ja que, al nostre entendre el qui realment ha sortit victoriós d'aquest afer ha estat
Almacelles i la seva gent.
També volem sol·licitar al govern que si en el futur es tornés a reproduir un cas
similar, que l'alcalde convoqui i informi d'immediat als diferents portaveus de
l'Ajuntament.
Crec sincerament que, per al be del poble i per la concòrdia entre els diferents partits
polítics locals aquests temes s'haurien de tractar i discutir amb la màxima discreció
amb l'únic objectiu de buscar el millor per al poble d'Almacelles."
2ª.- Arran de l'últim foc forestal, que va afectar una ½ Ha. situada entre la carretera
d'Alfarràs i el camí dels Pedregals, crec absolutament necessari que el Govern Local
reemprengui l'esperit de l'anterior equip de Govern pel que fa a la política de neteja i
replantació, ja que en aquests últims 3 anys no s'ha fet res.
El Sr. Alcalde fa constar que el que no s'ha fet es, el que va fer l'equip anterior, deixar
la brossa al peu dels arbres pel perill d'incendis que suposa.
També demana si es coneixen les causes de l'incendi i el Senyor Alcalde contesta que
s'ha demanat informe a la Policia local.

El senyor Alcalde esmenta que malgrat l'existència d'un pla d'emergència no es va
tenir en compte aquest, doncs, allí hi constava l'existència d'una sèquia que no es va
utilitzar.
3ª.- Pregunta que: "Hem pogut comprovar que s'ha eixamplat el camí de Sucs, quin
tracte s'ha tingut amb els veïns?".
4ª.- Pregunta si es pot saber el cost real del camí de la Saira. El Regidor en Ramon
Prats contesta que va a càrrec del contracte d'arranjament de camins per l'any actual.
5ª.- Fa constar que s'ha sorprès i s'ha desolat de veure la falta total de sensibilitat del
Govern del PSC, pel que fa a la protecció del patrimoni arquitectònic de primer de
segle, al poder comprovar que s'ha procedit a l'obertura d'una porta en l'antic col.legi
Pitàgores, destruint així part de la façana.
Considero paradoxal que el Govern Local encarregui i pagui la redacció d'un projecte
de reforma i sol.liciti, a proposta de CiU, 1'1 % del cost de la variant al Ministeri de
Foment, i ara realitza l'obertura d'una porta.
6ª.- Fa constar que li sembla que a l'entrada de les Piscines es ven el diari Segre en
castellà i no en versió catalana. El Senyor Alcalde contesta que s'equivoca, atès que es
ven en les dues llengues, afegint però, que de la versió castellana malauradament hi ha
més venda.
Intervencions del Sr. Arcaya:
1ª.- Fa constar que li han arribat queixes de que la bàscula fa males pesades. Acte
seguit intervenen diferents regidors exposant la problemàtica per aconseguir la
afinació perfecta, cosa difícil de solucionar, si bé es fa constar que cada 15 dies es
realitzen afinacions per part del tècnics.
2ª.- Recorda la necessitat de que l'empresa constructora de la variant arrangi els camins
que ha deteriorat i també que ha rebut queixes de que ha estat tancat el pont de la
variant sense necessitat. Diferents membres de l'equip de govern donen compte de la
problemàtica plantejada i de les solucions donades. Finalment considera el senyor
Arcaya que si la comissió de seguiment de la variant s'hagués reunit potser s'haurien
evitat alguns dels problemes.
3ª.- Prega novament que es procedeixi a la senyalització complerta del poble per
evitar accidents.

4ª.- Prega que es revisi el moll de càrrega
deteriorats.

atès que alguns dels acabats estan

5ª.- Pregunta si tindran lloc els actes institucionals el dia 11 de Setembre, contestant el
senyor Alcalde que es miraran de fer.
6ª.- Prega que el dia 11 de setembre es pengi solament la senyera catalana, contestant
el senyor alcalde que així és com es fa cada any.
No havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent les 10 hores i quinze
minuts de la nit, aixecant-se la present acta, de tot el qual en dono fe.

EL SECRETARI,

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

