ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Identificació: 04/2020
Caràcter: Extraordinari
Data: 28 de juliol de 2020
Hora: de les 13:15 a les 13:45 hores
Lloc: Ajuntament del Soleràs
ASSISTENTS
SR. JORDI SARLÉ MARFULL
SR. MANEL MARSAN SEGÚ
SR. JOSEP MARIA PREIXENS FLIX
SRA EMILIA FARRÉ FARRAN
SR. ARNAU BARRULL RODES
SR. RAMON ESPUÑA TURMO
No hi assisteix i excusa la seva presència:
SRA. ELENA SEGURA ESTREMO
MªCarme Piñol Abella, secretària-interventora de l’Ajuntament del Soleràs.
ORDRE DEL DIA
1. Proposta d’adjudicació de l’actuació “Pavimentació del Camí del Cogul”.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida
realització de la reunió, el senyor alcalde inicia la sessió.
Abans de tractar el primer punt de l’ordre del dia del Ple el Sr. Alcalde informa que
s’han presentat dos punts per via d’urgència per la seva incorporació dins l’ordre del
dia del Ple d’avui.
-

Aprovació de la liquidació 2019

-

Aprovació de la modificació de crèdit 03/2020

El membres assistents del ple ho aproven unànimement.
1. Proposta d’adjudicació de l’actuació “Pavimentació del Camí del Cogul”.
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ANTECEDENTS
Per acord de ple de data 23 de juny de 2020, es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i l'expedient de contractació de l’obra anomenada
“Pavimentació del Camí del Cogul”, essent els paràmetres principals d’aquesta
licitació els següents:
Tipus de contracte: Contracte d’obres
Objecte: Pavimentació del Camí del Cogul
Procediment de
contractació: obert Tipus tramitació:
simplificat,
ordinària
Codi CPV: 45233222-1: treballs de pavimentació i asfaltat
Valor estimat del contracte:41.322,314
Pressupost base licitació: 41.322,314 €

euros, IVA exclòs
IVA 21%: 8.677,686 €

Presspost base de licitació IVA inclòs 50.000 €
Durada execució obra: 9 mesos
L’anunci de licitació així com els plecs de clàusules administratives, el projecte tècnic
es van publicar al Perfil del Contractant.
El dia 24 de juliol de 2020 a les 12.00 hores, es constitueix la Mesa de contractació
per a l’obertura de les ofertes, qualificació de la documentació inclosa al “Sobre únic”,
en el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació de l’obra “Pavimentació
del Camí del Cogul”, essent el resultat de la reunió el següent:
Les empreses admeses han estat les següents:
Núm. Empresa
1
2
3
4

Contingut sobre

SORIGUÉ SAU

Declaració
responsable
i
Annex I
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, Declaració responsable i Annex
SAU
I
M. I. J. GRUAS S.A.
Declaració responsable i Annex
I
EXPLOTACIONES AGROPLANA S.L.
Declaració responsable i Annex
I
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Atès que les empreses presenten la documentació sol·licitada en el Plec de
clàusules, aquestes son admeses en el procediment de contractació.
Realitzada la valoració de les millores presentades per cada una de les empreses, el
resultat és el següent:
Ml
addicionals
3

Punts (20 punts per 100 TOTAL
ml addicionals)
PUNTUACIÓ
60
60

Nú
m.
1

Empresa

2

EXPLOTACIONES
AGROPLANA S.L.

1

20

20

3

M. I. J. GRUAS S.A.

0

0

0

3

SORIGUÉ SAU.

0

0

0

ROMÀ
INFRAESTRUCTU
RES I SERVEIS,
SAU

La mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació, l’ordre de les empreses
d’acord amb la taula de classificació anterior.

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en concret
els art. 150, 151 i 159, que regulen l’adjudicació dels contractes.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP),
en tot allò que no contradigui a la LCSP

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la
Disposició Addicional segona 2, de la LCSP és el Ple de la corporació
Per tot l’exposat es proposa :
Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de les obres incloses en el projecte
”Pavimentació del Camí del Cogul” a l'empresa Àrids Romà Infraestructures i Serveis
amb CIF A25012386 per un import de 41.322,314 € més IVA (8.677,686 €), amb un
total de 50.000 € IVA inclòs, més les millores ofertades, amb subjecció als plecs de
clàusules administratives i tècniques aprovats.
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Segon.- Publicar l’adjudicació i la formalització de la present contractació al Perfil
del Contractant.
Tercer.- Notificar per mitjans electrònics aquesta resolució a totes les empreses
que han participat en el procés de contractació, amb indicació dels recursos
procedents, en compliment d’allò establert a l’article 151.1 i 3 de la LCSP..
Quart.- Notificar a l’empresa Àrids Romà Infraestructures i Serveis, adjudicatari dels
contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura del contracte en el propers 15
dies hàbils a la notificació com a màxim.
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la LCSP
2. Donar compte de l'aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'exercici
2019.
El senyor alcalde dóna compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2019 de
l'Ajuntament del Soleràs, tancat a 31 de desembre de 2019:
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA 46/2020
DECRET DE L'ALCALDIA
ANTECEDENTS :
1.1 En data 9 de juliol de 2020 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.
1.2 En data 9 de juliol de 2020 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de
la liquidació del pressupost del 2019.
1.3. En data 9 de juliol de 2020 la interventora va emetre informe sobre el compliment
dels resultats obtinguts a la liquidació i també sobre el càlcul dels objectius del
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del
límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019
1.4 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 a 31 de desembre del
mateix exercici, s'obté el següent resultat:
1.5.1. Pressupost de ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:

459.320
164.750,80
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Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

624.070,80
547.233,46
3489,06
294.512,98
249.231,42

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de
l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de
l’exercici:

211.088,90
3.427,90
94.681,96

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

362.210,46

112.979,04

1.5.2. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:
2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de
pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de
pagament al final de l’exercici:

459.320,00
164.750,80
624.070,80
586.830,05
586.830,05
458.300,11
414.357,75
43.942,36

45.286,03
0
45.286,03

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

0
0

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
AJUNTAMENT DE

DEL SOLERÀS
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Exercici Comptable:

2019
RESULTAT
PRESSUPOSTARI

2019

OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT
DRETS RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES
434.034,40
362.179,16
71.855,24
109.710,00
58.295,95
51.414,05

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no
financeres
1. Total operacions no
543.744,40
financeres (a+b)
2. Actius financers
0,00
3. Passius financers
0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI
543.744,40
DE L'EXERCICI
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
per a despeses grals.
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

420.475,11
123.269,29
- 0,00
- 37.825,00

0,00
37.825,00
458.300,11

85.444,29
18.824,89
31.912,71
90.710,83
45.471,06

1.5.4. Romanent de tresoreria:
2019
ROMANENT DE TRESORERIA a
31/12
IMPORTS
ANY
(+) del Pressupost
corrent
(+) de
Pressupostos
tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

2019
140.765,13
368.914,72

249.231,42
112.979,04
6.704,26
0,00
49.667,57

(+) del Pressupost
corrent
(+) de
Pressupostos
tancats
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(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

5.725,21
0,00
0,00

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació
pressupostària
(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació
pressupostària

0,00
0,00
460.012,28
28.155,06
105.064,65
326.792,57

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació
del pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir
una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a
pressupost s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els
capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de
criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 129.495,17 €
d'acord amb el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Aportacions de capital
Ingressos ajustats

543.744,40
420.475,11
123.269,29
-15.121,71
2.522,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.824,89
531.145,39
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Despeses ajustades
Capacitat de finançament

401.650,22
129.495,17

1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de
la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2018 amb
aquell que es desprèn de la liquidació del 2019.
La despesa computable de l'exercici 2019 serà la no financera, exclosos els
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament
de les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb
superàvit de la liquidació del 2018 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la
tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12
de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a
les Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2019 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2018 al 2019 és del 2,7% i, si s’escau, afegirem els increments
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació
avalades per canvis normatius).

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense
interessos

Liquidació
exercici 2018
(segons PEF)
315.479,92
0,00

Liquidació
exercici 2019
419.675,07
-18.824,89

AJUSTOS (Càlcul despeses no
financeres segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions
reals.
+/-Inversions realitzades per compte
d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici
pendents d'aplicar a pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats
en el marc de les Associacions público
privades.
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0,00
0,00
0,00
0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la
Corporació local per compte d'altres
Administracions Públiques

Altres
Despeses no financeres en termes
SEC excepte interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres
operacions internes) a altres ens que
integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons
finalistes procedents de la Unió
Europea o d'altres Administracions
públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes
de finançament
- Despesa finançada amb superàvit
de la liquidació
Total despesa computable a
l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB
(2)
Despesa computable incrementada
per la taxa de referència
+ canvis normatius que suposen
increments permanents de la
recaptació (3)
- canvis normatius que suposen
decrements permanents de la
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA
DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE
(Exercici n) (5)
Marge d'incompliment

0,00

-18.824,89

315.479,92

400.850,18
0,00

53.834,62

124.875,17

28.209,28
25.625,34

0,00
1.502,56
44.090,62
79.281,99
0,00
0,00
0,00

261.645,30

275.975,01

0,027
268.709,72
0,00
0,00

268.709,72
275.975,01
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% Variació de la despesa computable
(5-1/1)

5,48%

En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació
del pressupost 2019 no compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa, amb un
marge d’incompliment de 7265,29 euros. Caldrà l’aprovació d’un pla econòmicfinancer.
1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de
deute per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a
cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels
ingressos corrents liquidats consolidats.
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
Total ingressos corrents consolidats ajustats:
(1-2)
3
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
4
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
5
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)
6

Import
434.034,40
0,00
434.034,40
0,00
0,00
0,00%

El volum de deute viu a 31/12/2018, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és 0,00 %.
1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 49,68 dies.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes,
els pagaments ordenats i els realitzats.
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2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost, s’hauran de determinar:
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
 El resultat pressupostari de l’exercici
 Els romanents de crèdit
 El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos
inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la
nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials
per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la
regla de la despesa i del límit del deute.
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7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
RESOLC:
1.Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 que en termes consolidats
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en l’annex amb el corresponent detall.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.
3.Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
El Soleràs, 9 de juliol de 2019
Exposat pel Sr. Alcalde el resultat de la liquidació del Pressupost municipal de
l’exercici 2019, és trobada conforme pels senyors regidors i en queden assabentats.
3. Aprovació de la modificació de crèdit 03/2019
Pel providència d’alcaldia de data 21 de juliol de 2020 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant crèdit
extraordinari.
1. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació,
per a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari
actual, s’ha de tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que cal finançar amb
finançat mitjançant majors/nous ingressos efectivament recaptats/reconeguts del
pressupost vigent de la corporació, així com anul·lacions o baixes dels crèdits de
partides de despeses.
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdits extraordinaris:
Partida
619 454 02

CRÈDITS
Camí de la Vall de l’Olivera

TOTAL

Import modificació
de crèdit
48.220,68
48.220,68

Total altes crèdits : 48.220,68 euros
Finançament que es proposa:
1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
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Partida

Nom

338 226 99

Consignació
inicial

Festes i altres despeses
diverses

36.483,00

Proposta
baixa

Consignació
definitiva

3737,43

32.745,57

2/ Majors/nous ingressos efectivament recaptats/reconeguts, no afectats:
Partida
750.80
02

Nom

Previsió
inicial

Camí de la Vall de l’Olivera (subv.
Àrids reciclats)

0

Recaptats/
reconeguts
44.483,25

Diferència
usada
44.483,25

2. Vist l’informe emès per la secretària-interventora.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost
de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència
del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. D’acord amb l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
L’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, 27 d’abril, estableix que les entitats locals que
no compleixin amb l’objectiu d’estabilitat estaran obligades a elaborar un pla
economicofinancer que permeti en un any el compliment d’aquest.
L’aprovació d’aquest expedient es competència del Ple de la corporació i hi són
d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes
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en l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, per a l’aprovació del pressupost.
Per tant, el ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 1/2018 de crèdit extraordinari
per import de 50.000,00 €, que cal finançar mitjançant majors i/o nous ingressos
efectivament recaptats del pressupost vigent de la corporació, així com anul·lacions o
baixes dels crèdits de partides de despeses.
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública,
per resoldre-les.
L’alcalde informa que ha sortit la resolució inicial del PUOSC 2020-2024 i que
l’actuació “Urbanització de la vorera de la Carretera de Bellpuig i construcció d’un
magatzem municipal” s’ha atorgat per a l’any 2024, l’Ajuntament ha presentat una
al·legació perquè aquesta obra es fixi el 2023.
L’alcalde informa que l’actuació de la sala de vetlla es durà a terme properament.

No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la
sessió de la qual s’estén la present acta, la fidelitat i autenticitat de la qual, com a
secretària, certifico.
La secretària-interventora,
MARIA CARME
PIÑOL ABELLA DNI 78087549L
(AUT)

Digitally signed by
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PIÑOL ABELLA - DNI
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MªCarme Piñol Abella

Vist i plau
L’alcalde,
JORDI SARLE
MARFULL DNI
40839698R
(AUT)
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Jordi Sarlé Marfull
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