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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ DEL DIA  17 D’ABRIL DE 2013. 

 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 19 hores del dia 17 d’abril de 2013 es 
reuneix en primera convocatòria la Junta de Govern Local per tal de celebrar sessió ordinària, sota 
la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias i amb l’assistència de la senyora 
regidora delegada de l’àrea de Cultura, joventut, festes i lleure, Rosa Maria Serra i Oliva, i la 
senyora regidora delegada de les àrees d’Educació, infància, gent gran, de la dona i esports i de 
salut pública i consum, Carme Lledó i Martínez  

 
Hi assisteix el senyor regidor de l’àrea de Governació, Promoció Econòmica i Turisme, Miguel 
Largo Coca delegat qui ha estat convocat a la sessió de conformitat amb el que disposa l’article 
113.3 del ROFRJEL, aprovat pel RD 2568/1986 de 28 de novembre.  
 
No hi assisteix el senyor regidor delegat de l’àrea d’urbanisme, obres, serveis local, via pública, 
medi ambient i desenvolupament sostenible, Òscar Aparicio i Ledesma i el qual ha excusat la seva 
absència a la Secretaria Municipal. 

 
Hi assisteix el senyor Joan Lluís Obiols i Suari, Secretari de l’Ajuntament, qui dóna fe de l’acte. 

 
Oberta la sessió per la presidència a les 19 hores i un cop comprovat per part del senyor Secretari 
el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació de l’assumpte inclòs al 
següent 

 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 

El senyor Alcalde pregunta si algú dels presents desitja fer alguna observació respecte de l’acta de 
la sessió ordinària de la Junta de Govern local del dia 3 d’abril de 2013, còpia de la qual s’ha 
distribuït amb la convocatòria, no formulant-se’n cap, fet pel qual s’aprova per assentiment i per 
unanimitat l’acta de la sessió indicada. 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord relativa a l’aprovació del Conveni de 
Col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Castellbell i el 
Vilar, l’Ajuntament de Castellgalí, l’Ajuntament de Marganell, l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet i l’ADF Protectors del Bosc, per a la participació al Pla d’informació i 
vigilància contra incendis forestals de l’any 2013. 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord de l’Alcaldia-Presidència que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual 
cosa així es fa i la qual transcrita literalment, diu: 
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“Vist el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Castellbell i el 
Vilar, l’Ajuntament de Castellgalí, l’Ajuntament de Marganell, l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet i l’ADF Protectors del Bosc relatiu al Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis 
Forestals de l’any 2013. 
 
Atès que l’objecte del present conveni és determinar els compromisos necessaris que han de 
prendre els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Marganell i Sant Vicenç de 
Castellet, l’ADF Protectors del Bosc (en endavant ADF) i la Diputació de Barcelona per al bon 
funcionament del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2013. 
 
Vist que els ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d’incendis, 
així com en matèria de protecció del medi, d’acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l’art.25.2, lletres c) i f) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de Règim Local, l’art. 66.3, lletres c) i f) del Text Refós de la llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 
l’article 84.2 lletra f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 2/2006, 
de 19 de juliol.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu en l’article 36.1 b) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local. 
 
Vist que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats privades 
amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, 
molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva activitat, i tenen com a objectiu 
principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntament i les ADF i les 
Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de suport als 
municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i vigilància contra incendis 
forestals. 
 
Vist que el Pla té la finalitat bàsica d’evitar els incendis en coordinació amb l’administració 
forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal. 
 
Atès que mitjançant la institució jurídica del conveni s’estableix una relació de cooperació 
consensuada entre els locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació 
de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú, d’acord amb el que estableix l’apartat primer de l’article 303 el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, en endavant ROAS. 
 

Vist que considerant que els convenis interadministratius tenen caràcter voluntari i base negocial, 
i s’han d’estipular en termes d’igualtat entre administracions intervinents, això com  que a través 
dels convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, sota les formes i en els termes que preveuen les lleis reguladores de les 
matèries en què existeixi aquest interès, d’acord amb el que preceptua l’apartat tercer de l’article 
303 del ROAS. 
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Atès que tenint en compte que  els convenis de cooperació es regulen per les pròpies clàusules, 
per la legislació comuna de règim local i sectorial, si s'escau, i subsidiàriament per les normes de 
contractació administrativa d’acord amb l’apartat  primer de l’article 305 del ROAS. 

 
Considerant que l’òrgan competent per aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, l’Ajuntament de Castellgalí, 
l’Ajuntament de Marganell, l’Ajuntament de sant Vicenç de Castellet i l’ADF Protectors del Bosc 
relatiu al Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012, és la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de conformitat amb l’acord adoptat pel ple de la corporació en 
sessió de data 6 de juliol de 2011. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 6 i 9 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de las Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles del 
303 al 311 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració de la Junta de 
Govern Local, per si s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents,  

 
ACORDS: 

 
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, l’Ajuntament de Castellgalí, l’Ajuntament de Marganell, 
l’Ajuntament de sant Vicenç de Castellet i l’ADF Protectors del Bosc per a la participació al Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2013. 
 
Segon: D’acord amb el que disposa l’art. 309.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, trametre un certificat dels precedents acords i 
de les clàusules del conveni a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, la Junta de Govern Local l’aprova per assentiment i per 
unanimitat, i en conseqüència i pel mateix quòrum l’acord que la mateixa conté i el qual transcrit 
literalment diu:  
 
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, l’Ajuntament de Castellgalí, l’Ajuntament de Marganell, 
l’Ajuntament de sant Vicenç de Castellet i l’ADF Protectors del Bosc per a la participació al Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2013. 
 
Segon: D’acord amb el que disposa l’art. 309.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, trametre un certificat dels precedents acords i 
de les clàusules del conveni a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
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3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord d’adhesió al Conveni de Col·laboració entre 
el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades.  
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord de l’Alcaldia-Presidència que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual 
cosa així es fa i la qual transcrita literalment, diu: 
 
“Atès que el Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) amb la 
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis i, 
a aquests efectes, disposa d'un acord marc d'homologació de serveis de telecomunicacions amb els 
principals operadors del mercat, (veu, mòbil i dades), aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat 
d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats 
en els següents LOTS: 
 
 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIO FIXA 
 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i 
 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 
 
Vist que el 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen 
signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions 
mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, 
mòbil i dades), a través la contractació centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació 
realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la 
demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de 
procediments, com econòmic.  
 
Atès que el Consorci LOCALRET disposa d'una Plataforma Electrònica de Contractació 
(PECAP) que és un portal d'internet que permet el desenvolupament del procés contractual per via 
telemàtica, l'adhesió a la qual és condició necessària per fer ús de la contractació centralitzada 
promoguda per LOCALRET, excepte en el cas que l'ens interessat sigui membre del dit Consorci. 
  
Vist l'interès de l’ajuntament de Castellgalí d’adherir-se al citat conveni i que aquest és membre 
del Consorci LOCALRET. 
 
Considerant que l’Ajuntament de Castellgalí preveu una despesa anual estimada per import de 
17.000 € pel que respecta als serveis esmentats. 
 
Atès allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS), i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre 
la capacitat de les administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i 
administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de 
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la llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals 
per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, 
per si s’escau la seva aprovació, l’adopció del següent, 

 
ACORD: 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Castellgalí al conveni de col·laboració subscrit 
el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de 
dades, còpia del qual s’adjunta com annex I, tot assumint el compromís de compliment de les 
obligacions que se’n derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per aquest 
ajuntament pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació de 
la seva aprovació. 
 
SEGON.- Autoritzar àmplia i expressament al Consorci LOCALRET i a la Diputació de 
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’ajuntament de Castellgalí, puguin 
obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum.  A tal 
efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la 
consulta telemàtica de la dita informació. 
 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes 
d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total o 
parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució del procediment de contractació 
centralitzada dels serveis de telecomunicacions. 
 
La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en l’acord 
primer. 
 
TERCER.- Establir que la despesa màxima que aquest l’Ajuntament de Castellgalí té previst 
destinar per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme 
LOCALRET serà d’un import de   
 
10.200,00 € IVA inclòs corresponents al LOT 1,  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU 
EN UBICACIÓ FIXA 
 
3.800,00 € IVA inclòs corresponents al LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE 
VEU I DE DADES 
 
3.000,00 € IVA inclòs corresponents al LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET 
 
QUART.- Declarar que en el projecte de pressupost municipal de l’exercici 2013 existeix crèdit 
disponible suficient per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil 
i tràfic de dades d’aquest ajuntament, i assumir el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis 2014 i 2015. 
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CINQUÈ.- Facultar àmplia i expressament al Sr. alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias, perquè en 
representació de l’ajuntament de Castellgalí per a la realització de quants tràmits i l'adopció de 
quantes resolucions siguin necessàries per a l'execució dels presents acords. 
 
No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, la Junta de Govern Local l’aprova per assentiment i per 
unanimitat, i en conseqüència i pel mateix quòrum l’acord que la mateixa conté i el qual transcrit 
literalment diu:  
 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Castellgalí al conveni de col·laboració subscrit 
el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de 
dades, còpia del qual s’adjunta com annex I, tot assumint el compromís de compliment de les 
obligacions que se’n derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per aquest 
ajuntament pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació de 
la seva aprovació. 
 
SEGON.- Autoritzar àmplia i expressament al Consorci LOCALRET i a la Diputació de 
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’ajuntament de Castellgalí, puguin 
obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum.  A tal 
efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la 
consulta telemàtica de la dita informació. 
 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes 
d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total o 
parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni 
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució del procediment de contractació 
centralitzada dels serveis de telecomunicacions. 
 
La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en l’acord 
primer. 
 
TERCER.- Establir que la despesa màxima que aquest l’Ajuntament de Castellgalí té previst 
destinar per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme 
LOCALRET serà d’un import de   
 
10.200,00 € IVA inclòs corresponents al LOT 1,  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU 
EN UBICACIÓ FIXA 
 
3.800,00 € IVA inclòs corresponents al LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE 
VEU I DE DADES 
 
3.000,00 € IVA inclòs corresponents al LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET 
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QUART.- Declarar que en el projecte de pressupost municipal de l’exercici 2013 existeix crèdit 
disponible suficient per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil 
i tràfic de dades d’aquest ajuntament, i assumir el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis 2014 i 2015. 
 
CINQUÈ.- Facultar àmplia i expressament al Sr. alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias, perquè en 
representació de l’ajuntament de Castellgalí per a la realització de quants tràmits i l'adopció de 
quantes resolucions siguin necessàries per a l'execució dels presents acords. 
 
4. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació per a l’adjudicació del 
contracte de la concessió de l’ús del bé de domini públic del bar de la piscina 
municipal i el control d’accés a la pròpia instal·lació. 
 
El senyor Alcalde exposa que atès que amb data 16 d’abril de 2012 s’ha finalitzat la redacció del  
plec de clàusules administratives particulars que han de regir la concessió bé de domini públic per 
a l’explotació del bar de la piscina municipal i del control d’accés a la mateixa instal·lació per la 
temporada d’estiu 2013, i tenint en compte que la Junta de Govern Local a celebrar-se el proper 
dia 17 d’abril va ser convocada el passat dia 12 d’abril, i d'acord amb el que disposa l'article 106.2 
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, eleva a la consideració de la Junta de Govern Local, prèvia adopció 
per part del mateix de l'acord d'inclusió en l'ordre del dia per raó d'urgència, la present,   

 
“MOCIÓ PER RAÓ D'URGÈNCIA: 

 
Vista la necessitat de procedir a adjudicar el contracte de la concessió de l’ús privatiu del bé de 
domini públic del bar de la piscina municipal i del control d’accés a la pròpia instal·lació per a la 
temporada d’estiu 2013. 
 
Atès que de conformitat amb el que determina l’article 221.2 del Text refós de la Llei Municipal i 
de Règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, l’òrgan 
competent per aprovar l’adjudicació del contracte és el ple de l’Ajuntament. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars redactat per a l’adjudicació del contracte 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tenint en compte que aquesta competència ha 
estat objecte de delegació en la Junta de Govern Local, segons l’acord adoptat pel ple 
d’organització i funcionament de data 6 de juliol de 2011. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, 
per si s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents, 

 
ACORDS: 

 
Primer: Aprovar l'expedient de contractació per a  l’adjudicació del contracte de la concessió de 
l’ús privatiu del bé de domini públic del bar de la piscina municipal i del control d’accés a la 
pròpia instal·lació, per a la temporada d’estiu 2013. 
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Segon: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la concessió bé de 
domini públic per a l’explotació del bar de la piscina municipal i del control d’accés a la mateixa 
instal·lació mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 
Tercer: Disposar que es publiqui un anunci als taulers oficials d’edictes de l’Ajuntament per tal 
que les persones interessades en l’adjudicació del contracte ho posin en coneixement de 
l’Ajuntament fins el dia 30 d’abril del present, amb el ben entès que posteriorment serà a aquestes 
persones a les qui l’Ajuntament sol·licitarà la presentació de proposició. 
 
No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més convenient.” 

 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat la inclusió 
de la moció per raó d’urgència com a un punt de l’ordre del dia, i en conseqüència i pel mateix 
quòrum els acords que la mateixa conté i els quals transcrits literalment diuen:  
 
Primer: Aprovar l'expedient de contractació per a  l’adjudicació del contracte de la concessió de 
l’ús privatiu del bé de domini públic del bar de la piscina municipal i del control d’accés a la 
pròpia instal·lació, per a la temporada d’estiu 2013. 
 
Segon: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la concessió bé de 
domini públic per a l’explotació del bar de la piscina municipal i del control d’accés a la mateixa 
instal·lació mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 
Tercer: Disposar que es publiqui un anunci als taulers oficials d’edictes de l’Ajuntament per tal 
que les persones interessades en l’adjudicació del contracte ho posin en coneixement de 
l’Ajuntament fins el dia 30 d’abril del present, amb el ben entès que posteriorment serà a aquestes 
persones a les qui l’Ajuntament sol·licitarà la presentació de proposició. 
 

No havent més assumptes a tractar, a les 19 hores i 45 minuts s’aixeca la sessió i per a constància 
del tractat i dels acords adoptats, s’aixeca la present acta, de tot el qual en dono fe amb la meva 
signatura i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde. 

 
El Secretari:      L’Alcalde: 
 
 
 
 
 
Joan Lluís Obiols i Suari.    Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
 


