
 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 30 de gener de 2012. 
 
Essent les 21:30 hores, es reuneixen en la Sala d’Actes de l’Ajuntament, el Ple de la Corporació 
en sessió ordinària, prèviament convocada, sota la presidència de l’alcalde, senyor Josep M. 
Masagué Guillaumet, assistit pel secretari de la Corporació, senyor Jaume Escolà i Montané, que 
dóna fe de l’acte, i amb la presència dels regidors  
 
Sr. Antonio Torres Canut  
Sr. Joan Carles Curià Martínez 
Sra. Montserrat Miret Riasol 
Sr. Jaume Farrús Trepat 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
Sr. Antonio Pedrol Francés 
 
Una vegada verificada pel secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix 
l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, i prèvia convocatòria realitzada amb 
l’antelació reglamentària establerta al Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
l’alcalde-president obre la sessió i es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia següents 
 
 
Primer.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esbo rrany de l’acta de la sessió anterior de 
data 19 de desembre de 2011. 
 
D’acord amb l’article 110.3 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, en concordança amb l’article 50 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació l’acta de la sessió del 
Ple realitzat el dia 19 de desembre de 2011.  
 
L’alcalde president pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut de l’esborrany de l’acta que es va trametre a cada regidor juntament amb la 
convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta, queda aprovada per unanimitat. En compliment de 
l’article 111 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 es transcriurà al Llibre d’Actes signant-se per l’alcalde i 
el secretari. 
 
 
Segon.-  Decrets d’alcaldia 
 
Núm. 160/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Ramon Feliu Curià per reparar 
esquerdes de les façanes principal i lateral, a la vivenda situada a la Plaça de la Font, 4, de 
Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 161/11: Atorgar a Comercial Cercós, SCP, llicència ambiental per a l´activitat de 
restaurant a l´aire lliure, situada al Camí de la Font del Corb, de Camarasa, sotmesa al 
compliment de tot el definit en el projecte i certificació final.  



  

Núm. 162/11: Cedir a l´Associació de Joves de Camarasa l´ús del Casal Municipal el dia 26 de 
desembre de 2011 per dur a terme una jornada de jocs, des de les 10:00  fins les 22:00 hores. 
 
Núm. 163/11: Atorgar llicència municipal d´obres als senyors Roc Campo Pedrol i Chantal 
Garcia Aguiló per a la reparació de la teulada de la seva vivenda situada al carrer Av. Sant 
Isidre, 51, de Camarasa. 
  
Núm. 1/12: Atorgar llicència municipal de primera ocupació de l´edifici situat al carrer Passeig 
del Segre, 13, de Sant Llorenç de Montgai, pel fet de complir amb els requisits d´habitabilitat 
necessaris. 
 
Núm. 2/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Josep M. Masagué Guillaumet per 
pavimentar el porxo, de 100 m2. aprox., i fer un tancament lateral  i un de frontal de 5 m x 3 m., 
cada un, a la seva masia situada a la partida de la Plana, al terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 3/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Francisco Pujol Rosell per al projecte 
de substitució de coberta d´un magatzem existent, situat a la partida del Regal, polígon 3, 
parcel.la 144, al terme municipal de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 4/12: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Montserrat Miret Riasol per tirar a 
terra un envà i colocar una biga a la vivenda situada al carrer Santa Maria, 1, de Camarasa. 
 
Núm. 5/12: Declarar conclús l´expedient administratiu de restauració de la realitat física alterada 
i l´ordre jurídic alterat, sense iniciar expedient sancionador, un cop presentat projecte de 
substitució de la coberta d´un magatzem existent dins l´explotació ramadera porcina del senyor 
Francisco Pujol Rosell, situada al pol. 3, parcel.la 144 – 145, del terme municipal de Camarasa, 
redactat pel senyor Robert Freixes Solà, i que és valorat pels serveis tècnics municipals en 
sentit favorable. 
 
Núm. 6/12: Deixar sense efecte la llicència atorgada en data 22 de desembre de 2011 als 
senyors Roc Campo Pedrol i Chantal Garcia Aguiló, per a la reparació dels danys d´incendi a 
les vivendes situades a l´Avinguda Sant Isidre, números 47,49, i 51, de Camarasa, segons 
pressupost detallat de les obres i atorgar una de nova llicència municipal d´obres als senyors 
Roc Campo Pedrol i Chantal Garcia Aguiló per extreure tot el material cremat, arreglar els 
desperfectes causats per l´incendi del teulat de casa seva, deixant-hi l´enbigat de fusta de la 
coberta i col.locant-hi panell sandwitch, tauler ignífug, arreglar les xemeneies i col.locar teula 
metàl.lica de panell metrobon, a la seva vivenda situada al carrer Avinguda Sant Isidre, 51, de 
Camarasa. 
 
Núm. 7/12: Considerar il.legalitzable part de la instal.lació d´un sistema de reg per aspersió 
sobre la finca 197-198 del polígon 5, de Camarasa, per part del senyor Joan Rufat Tarragona, 
perquè no compleix la distància establerta a l´article 130.2.b de les NNSS de Camarasa            
(6 metres de l´eix carretera de Cubells) i notificar-li que ha de donar compliment a la normativa 
urbanística en el termini d’un mes. 
 
Núm. 8/12: Atorgar llicència municipal de primera ocupació de l´edifici del dipòsit d´aigua 
municipal del nucli de Sant Llorenç de Montgai, pel fet de trobar-se l´obra finalitzada i disposada 
per a la seva adequada posada en servei, d´acord amb les instruccions d´ús i manteniment. 
 
Núm. 9/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Miquel Rosell Miravet per reparar 
teules malmeses de la coberta de la vivenda situada als Afores, polígon 7, parcel.la 125, de 
l´Ametlla del Montsec. 
 
 



  

Núm. 10/12: Notificar a Invereco, SL, que un mes abans d´iniciar l´activitat d´instal.lació d´una 
planta solar fotovoltaica caldrà presentar la Certificació Tècnica que acrediti que l´activitat i les 
instal.lacions s´adeqüen al projecte o documentació tècnica presentats, obtenir les 
autoritzacions necessàries, segons el Decret 147/2009, i complir amb les condicions imposades 
en els informes dels Departaments d´Arquitectura i Paisatge, de Cultura, d´Agricultura, 
Ramaderia i Pesca , de l´Administració Hidraúlica i del Servei de Geologia de Catalunya, 
moment en el qual s´atorgarà, si s´escau, l´autorització per a l´inici de l´activitat subjecta a 
comunicació ambiental. 
 
Núm. 11/12: Informar favorablement el control periòdic i revisió de la llicència ambiental 
d´Olives Vila, SCP, de la llicència atorgada en data 14 de novembre de 2000, per a l´ampliació i 
legalització d´una explotació ramadera amb una capacitat de 526 truges, 2 verros, 24 truges de 
reposició i 938 garrins, podent continuar l´activitat sempre i quan dugui a terme l´ampliació 
prevista dins els terminis del Real Decret 1135/2002. 
 
Núm. 12/12: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament el dia 30 de gener de 
2012. 
 
 
Tercer.- Proposta d’informes sobre llicències d’obr es en sòl no urbanitzable.   
 
a) Projecte d’ampliació de l’explotació ramadera po rcina situada al polígon 4 parcel.la 
222-256 de Camarasa, presentada per Olives-Vila, SC P 
 
Examinat el projecte presentat per l’empresa Olives-Vila, SCP situada als afores, polígon 4 
parcel.la 222-256  de Camarasa, qualificada com a sòl no urbanitzable segons les NNSS del 
planejament urbanístic de Camarasa. 
 
Vist que l’expedient s’ha exposat a informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci 
publicat al BOP de Lleida núm. 78, de data 31 de maig de 2011, al DOGC núm. 5887 de data 
26 de maig de 2011, al diari Segre del dia 20 de maig de 2011, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, i al web municipal i notificat als veïns immediats de la finca esmentada. Durant 
aquest període no s’han presentat al.legacions. 
 
Vistos els informes favorables de secretaria en relació a la tramitació de l’expedient i del tècnic 
municipal en relació a la instal.lació proposada. 
 
Vistos els informes dels organismes que es relacionen: 
- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Sol.licitat en data 16.06.2011  
- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, emès el 29.06.2011. No afecta cap 
jaciment arqueològic ni paleontològic. 
- Departament de Territori i Sostenibilitat (OGAU), emès el 16.08.2011.Favorable. 
- Ponència Ambiental del Consell Comarcal de la Noguera, emès el 17.10.2011. Favorable. 
- Agència Catalana de l’Aigua, emès en data 16.09.2011.  
- Institut Geològic de Catalunya, emès el 28.06.2011.  No afecta a cap jaciment geològic. 
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge. Sol.licitat en data 16 de novembre de 2011. 
 
Vist el disposat a l’article 48.2 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte presentat per Olives-Vila, SCP per a l’ampliació de 
l’explotació ramadera porcina situada als afores, polígon 4 parcel.la 222-256 d’aquest municipi 



  

de Camarasa, qualificada com a sòl no urbanitzable segons les NNSS del planejament 
urbanístic de Camarasa. 
 
Segon.- Trametre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Departament 
de Territori i Sostenibilitat a Lleida, als efectes previstos a l’article 48.2 del Decret legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
b)  Projecte d’ampliació de l’explotació ramadera p orcina situada al polígon 4 parcel.la 
44-45 de Camarasa, presentada per Casa Batiste, SCP  
 
Examinat el projecte presentat per l’empresa Casa Batiste, SCP situada als afores, polígon 4 
parcel.la 44-45 de Camarasa. qualificada com a sòl no urbanitzable segons les NNSS del 
planejament urbanístic de Camarasa. 
 
Vist que l’expedient s’ha exposat a informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci 
publicat al BOP de Lleida núm. 78, de data 31 de maig de 2011, al DOGC núm. 5887 de data 
26 de maig de 2011, al diari Segre del dia 20 de maig de 2011, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, i al web municipal i notificat als veïns immediats de la finca esmentada. Durant 
aquest període no s’han presentat al.legacions. 
 
Vistos els informes favorables de secretaria en relació a la tramitació de l’expedient i del tècnic 
municipal en relació a la instal.lació proposada. 
 
Vistos els informes dels organismes que es relacionen: 
- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, emès en data 3.10.2011. Favorable.  
- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, emès el 30.06.2011. No afecta cap 
jaciment arqueològic ni paleontològic. 
- Departament de Territori i Sostenibilitat (OGAU), emès el 8.11.2011.Favorable. 
- Ponència Ambiental del Consell Comarcal de la Noguera, emès el 11.01.2012. Favorable. 
- Agència Catalana de l’Aigua, emès en data 16.09.2011.  
- Institut Geològic de Catalunya, emès el 28.06.2011.  No afecta a cap jaciment geològic. 
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge. Sol.licitat en data 13.10.2011 
 
Vist el disposat a l’article 48.2 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte presentat per Casa Batiste, SCP per a l’ampliació 
de l’explotació ramadera porcina situada als afores, polígon 4 parcel.la 44-45 d’aquest municipi 
de Camarasa, qualificada com a sòl no urbanitzable segons les NNSS del planejament 
urbanístic de Camarasa. 
 
Segon.- Trametre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Departament 
de Territori i Sostenibilitat a Lleida, als efectes previstos a l’article 48.2 del Decret legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 



  

Quart.- Proposta d’aprovació de la modificació de c rèdits núm. 4 del pressupost de l’any 
2011  
 
Per Decret d’alcaldia de data 16 de gener de 2012 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l’exercici 2011. 
  
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació per a les quals la consignació en 
el pressupost actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit que cal 
finançar amb crèdit extraordinari, suplements de crèdit, romanent de tresoreria, baixes i 
transferències entre partides pressupostàries que afecten al mateix grup de funció  i subjecció a 
les disposicions vigents. 
 
Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 19 de gener de 2012 es proposa al Ple 
de la Corporació l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l’any 2011 per 
import de 44.622,18 EUR que cal finançar mitjançant crèdit extraordinari i romanent de tresoreria 
amb subjecció a les disposicions vigents, d’acord amb el desglós següent: 
 
1. Despeses corrents a finançar amb romanent de tresoreria de l’exercici 2010 i crèdit 
extraordinari 
 
Despeses a finançar 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

01 310 Interessos 32.700,00 2.749,93 35.449,93 
01 912 Amortització de préstecs 67.600,00 4.336,05 71.936,05 
15 143 Altre personal 23.400,00 771,89 24.171,89 
15 210 Repar. Infraestructura i béns 41.467,81 11.196,49 52.664,30 
15 212 Repar. Edificis i construccions 10.764,27 993,95 11.758,22 
15 213 Repar. Maquinària 10.204,04 3.218,85 13.422,89 
15 221 Subministraments 8.622,13 949,61 9.571,74 
15 22706 Estudis i treballs tècnics 19.031,93 493,50 19.525,43 
16 143 Altre personal 15.000,00 1.295,48 16.295,48 
16 214 Elements de transport 8.109,85 28,67 8.138,52 
16 465 Consell Comarcal. Neteja 36.000,00 1.796,14 37.796,14 
31 465 A comarques 3.800,00 979,71 4.779,71 
32 143 Altre personal 18.000,00 2.433,60 20.433,60 
32 221 Subministraments. Educació 961,45 35,79 997,24 
33 221 Subministraments. Cultura 3.914,01 51,70 3.965,71 
33 22609 Activitats culturals i esportives 53.075,78 5.577,36 58.653,14 
33 465 Consell Comarcal. TDIC jovent 2.800,00 16,40 2.816,40 
33 48 A famílies i institucions 9.000,00 1.864,41 10.864,41 
92 22100 Energia elèctrica 35.000,00 2.339,66 37.339,66 
92 22103 Combustibles i carburants 14.500,00 2.338,85 16.838,85 
92 222 Comunicacions 11.000,00 502,61 11.502,61 
92 224 Primes d’assegurances 7.000,00 414,08 7.414,08 
92 22602 Publicitat i propaganda 5.447,37 237,45 5.684,82 
 Total despeses  437.398,64  44.622,18 482.020,82 
 
Ingressos i finançament: 
 



  

Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

870 Romanent de tresoreria 2010 0,00 16.842,60 16.842,60 
913 Préstecs ICO 0,00 27.779,58 27.779,58 
 Total ingressos 0,00  44.622,18 44.622,18 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el BOP. En cas de no presentar-se 
reclamacions, l’acord serà ferm.  
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació del padró de la taxa pel subministrament d’aigua potable 
al polígon industrial corresponent al segon semestr e de l’any 2011 i terminis de 
cobrança. 
 
Examinat el padró corresponent a la taxa pel subministrament d’aigua potable al polígon 
industrial corresponent al segon semestre de l’any 2011 que ascendeix a la quantitat de             
565,03 EUR. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el padró corresponent a la taxa pel subministrament d’aigua potable al polígon 
industrial corresponent al segon semestre de l’any 2011 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 1 de febrer de 2012 fins a 2 d’abril de 2012 
- període impositiu: a partir del dia 3 d’abril de 2012. 
 
Tercer.- Notificar col.lectivament aquest acord, contra el qual es podrà interposar recurs de 
reposició previ al contenciós administratiu, davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un 
mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOP de Lleida. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOP de Lleida pel 
termini d’un mes. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta d’aprovació del padró municipal del  cànon de l’aigua de l’exercici 2011 i 
terminis de cobrança 
 
Examinat el padró corresponent del cànon de l’aigua de l’exercici 2011 que ascendeix a la 
quantitat d’11.526,27 EUR. 
 
Es proposa al Ple l´aprovació del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el padró corresponent del cànon de l’aigua de l’exercici 2011 
 
Segon.- Aprovar els  terminis de pagament: 
 
 



  

- període voluntari: des del dia 1 de febrer de 2012 fins el 2 d’abril de 2012 
- període impositiu: a partir del dia 3 d’abril de 2012 
 
Tercer.- Notificar col.lectivament aquest acord, contra el qual es podrà interposar recurs de  
reposició previ al contenciós administratiu, davant el Ple de l´Ajuntament, en el termini d’un 
mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOP de Lleida. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el tauler d’anuncis de l´Ajuntament i en el BOP de Lleida pel 
termini d’un mes. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Proposta d’aprovació del mapa de capacitat a cústica de Camarasa. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat, la Direcció General de Qualitat Ambiental i els serveis 
tècnics del Consell Comarcal de la Noguera han promogut la tasca d’adequació i actualització dels 
mapes de capacitat acústica que es troben a l’expedient. 
 
Vist que el mapa de capacitat acústica és l’instrument de gestió ambiental del soroll que té com a 
finalitat evitar, prevenir i reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població, 
preservant la qualitat acústica del territori. 
 
Atès que l’Ajuntament de Camarasa ha rebut assistència tècnica per part del Consell Comarcal de 
la Noguera i ja es diposa de la proposta del mapa adequat a la normativa. 
 
Vist el que diposa la Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica, el 
Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a elaborar els mapes de 
capacitat acústica i el Decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els seus annexos. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Camarasa per tal de 
disposar de l’instrument necessari per a exercir les competències que la normativa atorga en 
matèria de soroll i vibracions. 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública i audiència al municipis veïns, durant un 
termini de trenta dies, mitjançant publicació al BOP de Lleida, al taulell d’edictes i web municipal, 
perquè es puguin examinar i formular les al.legacions que estimin pertinents. Passat l’esmentat 
termini sense presentar-se reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Qualitat Ambiental i als 
ajuntaments limítrofs. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Proposta d’aprovació del conveni de refinan çament entre l’Ajuntament de Camarasa 
i l’INCASÒL, per a la concessió d’un prèstec per a la restauració de l’Església de Sant 
Miquel, fase 3”. 
 



  

Vist que l’Ajuntament de Camarasa, l’Institut Català del Sòl i la Direcció General de Patrimoni 
Cultural van signar en data 29 de setembre de 2009 un acord per a la Restauració de l’Església de 
Sant Miquel de Camarasa, 3ª fase en aplicació de l’1% cultural. 
 
Atès que la clàusula tercera de l’esmentat conveni estableix que del pressupost total de les obres 
previstes per un import de 90.000 EUR, IVA inclòs, l’Ajuntament de Camarasa en satisfarà 45.000 
EUR, IVA inclòs. 
 
Vist que finalment la quantitat ha pagar per l’Ajuntament després de la finalització de l’obra és de 
39.635,99 EUR, IVA inclòs i que en data 20 de desembre de 2010 es va sol.licitar un préstec a 
l’INCASOL per fer front a aquest finançament. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de refinançament entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de 
Camarasa per a la concessió d’un préstec per import de 39.635,99 EUR per fer front al pagament 
de les obres de Restauració de l’Església de Sant Miquel, 3ª fase que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura d’aquest conveni. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Institut Català del Sòl. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Novè.-  Precs i preguntes 
 
El senyor Antonio Pedrol pregunta com és que s’ha de controlar el trànsit al camí de la vall. 
El senyor alcalde manifesta que a la sortida del camí cap a la carretera va quedar pendent de fer 
una illeta per regular els girs cap a Balaguer i cap a Camarasa. Des del servei de carreteres volen 
saber quant trànsit hi passa pel camí. 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:00 hores, i perquè hi hagi 
constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta amb el vist i plau del senyor alcalde i que 
certifico amb la meva signatura, en dono fe. 
 
L’alcalde      El secretari 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Masagué Guillaumet    Jaume Escolà i Montané 


