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Sra. Judit Baraldés i Santamaria 
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Secretària interventora  Sra. Rosa  Vilà i Pallerola 

 
 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 21 hores de la data assenyalada es reuneixen, en 
primera convocatòria, els membres del Ple Municipal que s’indiquen, sota la presidència de l’alcalde, i 
assistits per la Secretària de la Corporació, als efectes de celebrar sessió extraordinària  amb el següent: 
 
 
ORDRE DEL DIA: 

1.-   Aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors. 
 

2.-   Decrets d’Alcaldia: donar compte i, si s’escau, ratificació. 
 

3.-   Seguiment d’acords. 
 

4.- Prorroga del conveni marc de col�laboració entre el Consell Comarcal del Bages i 
l’Ajuntament de Fonollosa per l’organització i finançament dels serveis socials bàsics per a 2012 
 
5.-  Conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Fonollosa 
per al finançament de l’adhesió dels serveis de transport públic al sistema tarifari integrat de 
l’ATM de Barcelona. 

6.-  Conveni de col�laboració entre els ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Fonollosa i Rajadell i 
l’Escola Agrupació Sant Jordi per al funcionament de les activitats de la sisena hora. 

7.-  Informacions de l’Àrea de Territori. 
 

8.-  Informacions de l’Àrea de Servei a les Persones. 
 

9.-  Informacions de l’Àrea Interna. 



 
 10.-   Precs i preguntes 
 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència del Sr. Ernest Sánchez Molina i de la Sra. Montserrat Barea Prados. 
 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
 
1.1.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió ordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 13 de 
setembre de 2012, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Vist que no es formulen reparaments al redactat, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 13 de setembre de 2012  
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
1.2.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 20 
de setembre de 2012, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Vist que no es formulen reparaments al redactat, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 20 de setembre de 
2012  
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
1.3.- Vist l’esborrany-minuta de l’acta de sessió extraordinària del ple de l’ Ajuntament celebrada el dia 29 
d’octubre de 2012, el qual ha estat tramés als membres del consistori,  
 
Vist que no es formulen reparaments al redactat, 
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 29 de octubre de 
2012  
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 
2.-  DECRETS D’ALCALDIA: DONAR COMPTE I, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ. 

2.1.- Es dóna compte dels decrets dictats per l’Alcaldia que es relacionen en el següent quadre i 
s’anuncia que el resum restarà exposat en el tauler d’anuncis de la corporació: 
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NÚMERO  DATA ASSUMPTE AREA / DEPARTAMENT 

183 05/09/2012 CONCESSIÓ FRACCIONAMENT I AJORNAMENT TERRITORI 

184 06/09/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES EXP. 29/2012 TERRITORI 

185 06/09/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES EXP. 30/2012 TERRITORI 

186 06/09/2012 APROVACIO CONVENI BIBLIOBUS S.PERSONES 

187 06/09/2012 DEVOLUCIÓ AVAL EXP. OBRES 73/2005 TERRITORI 

188 06/09/2012 APROVACIO RELACIO DE FACTURES AGOST 2012 COMPTABILITAT 

189 12/09/2012 ARXIU EXP. PLU-08/2012 TERRITORI 

190 12/09/2012 DECRET APROVACIÓ DEFINITIVA OBRA DE CAMPS TERRITORI 

191 13/09/2012 DECRET CONTRACTACIÓ EDUCADORA LLAR D'INFANTS SECRETARIA 

192 14/09/2012 
INCOACIÓ EXPEDIENT PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA PLU-11/2012 
(pendent de cursar) 

TERRITORI 

193 14/09/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES EXP. NÚM. 31/2012 TERRITORI 

194 17/09/2012 DECRET INCOACIÓ EXPEDIENT D'ORDRE D'EXECUCIÓ NÚM. OE-10/2012 TERRITORI 

195 17/09/2012 DECRET RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS I RECURS EXP.PLU-05/2012   (pendent de cursar) TERRITORI 

196 19/09/2012 DECRET INCOACIÓ EXPEDIENT INFORMATIU NÚM. EI-03/2012 TERRITORI 

197 19/09/2012 DECRET INCOACIÓ EXPEDIENT D'ORDRE D'EXECUCIÓ NÚM. OE-09/2012 TERRITORI 

198 19/09/2012 DECRET CADUCITAT SOL.LICITUD LLICÈNCIA D'OBRES EXP. 6/2011 (pendent de cursar) TERRITORI 

199 20/09/2012 DECRET RESCICIÓ CONTRACTE DE TREBALL MONITOR INFORMÀTICA SECRETARIA 

200 20/09/2012 APROVACIÓ FACTURA BANDERAS AAP,SL COMPTABILITAT 

201 20/09/2012 
DECRET CADUCITAT EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D'OBRES NÚM. 47/2011  (pendent de 
cursar) 

TERRITORI 

202 20/09/2012 DECRET VALIDACIÓ CONTROL COMPLEMENTARI GRANJA CINTA TERRITORI 

203 24/09/2012 DECRET CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES EXP. 35/2012 TERRITORI 

204 26/09/2012 DECRET INCOACIÓ ORDRE D'EXECUCIÓ EXP. NÚM. OE-11/2012 TERRITORI 

205 26/09/2012 DECRET INCOACIÓ ORDRE D'EXECUCIÓ EXP. NÚM. OE-12/2012 TERRITORI 

206 26/09/2012 DECRET INCOACIÓ ORDRE D'EXECUCIÓ EXP. NÚM. OE-13/2012 TERRITORI 

207 28/09/2012 APROVACIÓ RELACIO FACTURES SETEMBRE 2012 COMPTABILITAT 

208 01/10/2012 BAIXA OFICI DEL PADRO D'HABITANTS 2/2012 S. PERSONES 

209 01/10/2012 DECRET CONCESSÍÓ BONIFICACIÓ ICIO EXP. OBRES 28/2012 TERRITORI 

210 01/10/2012 DECRET REPRESENTACIÓ CONTENCIÓS 306/2011 TERRITORI 

211 03/10/2012 
APROVACIÓ PRÈVIA PROJECTE INSTAL.LACIÓ AEROGENERADOR ELÈCTRIC EXP. 
7/2012 

TERRITORI 

212 05/10/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES EXP. 33/2012 TERRITORI 

213 08/10/2012 CONCESSSIÓ LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ EXP. 36/2012 TERRITORI 

214 08/10/2012 AJUTS URGÈNCIA SOCIAL PER ALIMENTS EXP. 2012/6 S. PERSONES 

215 08/10/2012 CONCESSIO MILLORES PRESTACIO PER IT AL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT AREA INTERNA 

216 09/10/2012 
APROVACIO BASES I CONVOCATORIA AJUTS INFANTS I ADOLESCENTS AMB 
NECESSITATS SOCIOECONOMIQUES 

S. PERSONES 



217 10/10/2012 ORDRE D'EXECUCIÓ EXP.OE-01/2012 TERRITORI 

218 11/10/2012 APROVACIO TAXA LLAR D'INFANTS, MES DE SETEMBRE S.PERSONES 

219 11/10/2012 
APROVACIO FACTURA AIGÜES DE MANRESA, EXPLOTACIO SERVEI AIGUA 2N 
TRIMESTRE 2012 

AREA INTERNA 

220 15/10/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBRES EXP. 38/2012 TERRITORI 

221 15/10/2012 DENEGACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES EXP. NÚM. 34/2012 TERRITORI 

222 15/10/2012 ORDRE D'EXECUCIÓ EXP. OE-07/2012 TERRITORI 

223 15/10/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES EXP. 37/2012 TERRITORI 

224 22/10/2012 APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRES INDEGUT PER DUPLICITAT COMPTABILITAT 

225 22/10/2012 DECRET RETORN AVAL EXPEDIENT D¡OBRES 13/2011 TERRITORI 

226 22/10/2012 DECRET RETORN AVAL EXPEDIENT D¡OBRES 6/2012 TERRITORI 

227 22/10/2012 CONCESSIÓ LLICÈNCIA EXP. OBRES Nº 39/2012 TERRITORI 

228 24/10/2012 DECRET CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES EXP. PLU-05/2012 TERRITORI 

229 29/10/2012 AUTORITZACIÓ CURSA ATLETICA S. PERSONES 

 

El Ple es dona per assabentat. 

2.2.- Es presenta a efectes de la seva ratificació el decret de l’alcaldia 215/2012 que es transcriu a 
continuació: 

“L’article 26 del Conveni Col�lectiu del personal al servei de l’Ajuntament de Fonollosa, aprovat per  acord 

plenari de data 12 de maig de 2011, determina que, en cas de malaltia o accident, s’abonarà a tots els 

treballadors compresos en l’àmbit del mateix el 100% del salari durant els tres primers mesos. 

 

El Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment 

de la competitivitat, inclou una sèrie de mesures de reordenació  de les administracions públiques i, en 

concret, l’article 9 estableix els límits que cada Administració Pública, en l’àmbit de les seves respectives 

competències, podrà complementar les prestacions per incapacitat temporal del personal al servei de les 

administracions públiques que en són dependents. 

 

Així doncs, i vist que la nova regulació estatal altera substancialment les prestacions econòmiques 

d’incapacitat temporal que l’Ajuntament tenia aprovades, es fa necessari adaptar, amb caràcter urgent, 

les normes aplicables pel que fa al sistema de millores directes a la prestació econòmica d’incapacitat 

temporal al personal al servei d’aquest Ajuntament, atès que la disposició transitòria  quinzena del Reial 

decret llei 20/2012 disposa que cada Administració pública ha de desenvolupar les previsions que conté 

l’esmentat article 9 en el termini de tres mesos des de la publicació del Reial decret llei, termini a partir del 

qual aquest article tindrà efectes en qualsevol cas. 

 

En data 8 d’octubre de 2012 s’ha reunit la Mesa General de Negociació i s’han acordat els termes que 

consten a la part resolutiva. 

 

Per tot això,  en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides,  

 

RESOLC  : 
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Primer.- Complementar la prestació d’IT per contingències comunes del personal al servei de l’Ajuntament 

de Fonollosa, tant el sotmès al règim de la Seguretat Social com el sotmès a un règim especial de 

mutualisme administratiu, amb els topalls màxims permesos pel Reial Decret Llei 20/2012, d’acord amb el 

detall següent: 

 

- 3 primers dies d’IT: complement fins arribar al 50 % de les retribucions fixes i periòdiques 

percebudes durant el mes anterior al de situació d’IT. 

- del 4 al 20è dia, ambdós inclosos: complement fins arribar al 75 % de les retribucions fixes i 

periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació d’IT. 

- A partir del dia 21 i durant tot el període d’IT: complement fins arribar al 100 % de les 

retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació d’IT. 

Segon.- Les prestacions que derivin de situacions d’incapacitat temporal que es produeixin en els 

supòsits d’hospitalització, intervenció quirúrgica, durant l’embaràs i les que vinguin motivades per una 

situació de violència de gènere, càncer o altre malaltia recollides en el llista annex al Rd 1148/2011, de 29 

de juliol, es complementaran fins arribar a un 100 % de les retribucions fixes i periòdiques percebudes 

durant el mes anterior, durant tot el període de durada de la incapacitat temporal. 

Tercer.- En el supòsit d’IT per contingències professionals es percebrà el 100 % de les retribucions durant 

tot el període d’IT. 

Quart.- S’adopta el compromís de constituir un grup de treball, en el termini màxim d’un mes, per analitzar 

la viabilitat d’incorporar supòsits que requereixen una especial protecció i que aconsellin la percepció del 

100 % de les retribucions en situacions d’incapacitat temporal o l’adopció d’altres mesures socials, 

garantint en tot cas, un tractament d’equitat entre tots els empleats públics. 

Cinquè .-  Sotmetre el contingut d’aquesta resolució a la ratificació del Ple de la Corporació. 

Fonollosa,   8 d’ octubre de 2012”. 

 

S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.- Ratificar, en tots els seus termes, el decret de l’Alcaldia transcrit en la part expositiva del present 
acord. 
  
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat.  
 

3.- SEGUIMENT D’ACORDS. 
 

Per l’alcaldia es fa un seguiment dels acords adoptats en els darrers plens el resum del qual és el 
següent:  
 

o Aprovació definitiva del pressupost 2012: publicat i tramitat. 



o Aprovació ordenances fiscals 2013: en període d’informació pública. 
 
4.- PRORROGA DEL CONVENI MARC DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
BAGES I L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA PER L’ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT DELS 
SERVEIS SOCIALS BÀSICS PER A 2012 

 
Es presenta a la consideració del Ple la  proposta d’acord que ha emès l’Alcaldia, en data 18 d’octubre de 
2012, i que es transcriu a continuació: 
 
“Atès que el Ple del Consell Comarcal del Bages, va aprovar en data 24 de setembre de 2012, la prorroga 

i el programa específic d’execució per l’exercici de 2012 del Conveni marc de col�laboració entre el 
Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca, per 

l’organització i finançament dels Serveis Socials Bàsics. 

 

Vistos els annexos a aquest nou conveni marc i el programa específic d’execució per a l’exercici de 2012: 

 

- Annex 1: Zonificació de l’àrea bàsica de serveis socials comarcal: dedicació setmanal dels/les 

professionals dels Serveis Bàsics cofinançats pel Consell Comarcal. 

 

- Annex 1.1: Mapa de zonificació de l’àrea bàsica de serveis socials. 

 

- Annex 2: Mòduls referencials econòmics 2012. 

 

- Annex 3: Règim de finançament del personal contractat pel Consell Comarcal del Bages, que 

presten servei als municipis de la zona d’adscripció als serveis socials bàsics, el qual i pel que fa 

al municipi de Fonollosa és el següent: 

  

CONCEPTE DEDICACIO IMPORT APORTACIO 

TREBALLADORA SOCIAL 21,33 % 3.494,76 € 

TREBALLADORES FAMILIARS 26,67 % 6.658,33 € 

EDUCADORA SOCIAL 21,33 % 3.520,90 € 

 

- Annex 4: Aportació extraordinària per casos d’urgència social, la qual pel municipi de Fonollosa 

és de 1.093,47 euros. 

 

- Programa específic d’execució per a 2012. 

 

PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 

 

APROVAR la pròrroga del conveni marc de col�laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els 

ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a l’organització i el finançament dels 

serveis socials bàsics, els seus annexos i el programa específic d’execució per a l’exercici de 2012. 

 

DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Consell Comarcal del Bages.” 

 

S’ACORDA: 
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Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’Alcaldia transcrita en la part expositiva del 
present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
INTERVENCIONS: 
 
El Sr. Eloi Hernàndez pregunta pel destí de l’aportació extraordinària per casos d’urgència social i reitera 
la conveniència de que s’elabori una memòria anual dels casos que han estat atesos per les treballadores 
socials. 

 
5.-  CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I 
L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA PER AL FINANÇAMENT DE L’ADHESIÓ DELS SERVEIS DE 
TRANSPORT PÚBLIC AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE L’ATM DE BARCELONA. 

Es presenta a la consideració del Ple la  proposta d’acord que ha emès l’Alcaldia, en data 18 d’octubre de 
2012, i que es transcriu a continuació: 
 
“En data 24 de març de 2009, el Consell Comarcal del Bages, el Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques, l’Ajuntament de Manresa i l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de Barcelona, van 

formalitzar un conveni per tal de concretar el règim de funcionament  i de finançament del sistema tarifari 

integrat a la comarca del Bages, per l’anualitat de 2009 i 2010 a l’espera de la constitució del Consorci de 

Transport Públic de la Catalunya Central. 

 

Amb el sistema tarifari integrat es vol afavorir l’ús dels serveis de transport públic col�lectiu per part de la 

ciutadania en unes condicions de preu adequades i potenciant la intermodalitat. Tenint en compte la 

mobilitat existent a la comarca del Bages i els desplaçaments amb la regió metropolitana de Barcelona es 

va considerar adient que el sistema tarifari integrat a la comarca del Bages es coordines amb el sistema 

tarifari de l’ATM de Barcelona, pel tal que els ciutadans i ciutadanes puguin fer ús dels mateixos títols de 

transport que els que formen part del sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona. 

 

Atesa la valoració positiva dels resultats obtinguts des de l’inici de la implantació del sistema tarifari 

integrat a la comarca l'any 2009,  el Consell Comarcal del Bages, el Departament de Territori i 

Sostenibilitat , l’Ajuntament de Manresa i l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de Barcelona, han 

formalitzat un nou conveni d’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema 

tarifari integrat de l’ATM de Barcelona per l’anualitat 2012. 

 

Tenint en compte que amb referència a les despeses generades per a la integració en el sistema tarifari 

integrat de l’ATM de Barcelona dels serveis de transport amb origen i destinació a la comarca del Bages, 

ambdós convenis fixen una despesa màxima de 679.955,18 euros per l’any 2012 i la següent 

proporcionalitat en la seva distribució: 

 

• DPTOP de la Generalitat de Catalunya    86,58%     588.755,18 € 

• Ajuntament de Manresa            7,50%                   45.600,00 € 

• Consell Comarcal del Bages       6,71%                   45.600,00 € 

 



Atès que el Ple del Consell Comarcal del Bages, en data 24 de setembre de 2012, va aprovar la minuta 

de conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca per al 

finançament de l’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari 

integrat de l’ATM de Barcelona.   

 

Tenint en compte que en aquest conveni es preveu que els ajuntaments de la comarca es faran càrrec de 

les despeses generades al Consell Comarcal en concepte d’integració en el sistema tarifari integrat de 

l’ATM de Barcelona i que el repartiment es farà en proporció a la xifra oficial de població publicada per 

l’INE, per cada anualitat. 

 

Vist que en l’ annex 3 de l’ esmentada proposta de conveni hi consta l’aportació que, d’acord amb el 

repartiment anterior,  l’Ajuntament de Fonollosa haurà d’efectuar l’exercici de 2012, la qual  és de 591,30 

euros, aportació que es considerarà a compte, sens perjudici de la liquidació definitiva que es portarà a 

terme un cop efectuat el tancament de l’exercici per part de l’ATM de Barcelona.  

 

Vist tot això, PROPOSO AL PLE l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- APROVAR la proposta de conveni de col�laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els 

ajuntaments de la comarca, per al finançament de l’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca 

del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona. 

 

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal de Bages per tal que es pugui formalitzar la 

seva signatura.”  

 

S’ACORDA: 
 

Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta de l’Alcaldia transcrita en la part expositiva del 
present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
 
6.-  CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS D’AGUILAR DE SEGARRA, 
FONOLLOSA I RAJADELL I L’ESCOLA AGRUPACIÓ SANT JORDI PER AL FUNCIONAMENT DE 
LES ACTIVITATS DE LA SISENA HORA. 

Es presenta a la consideració del Ple la  proposta d’acord que ha emès el regidor d’educació, Sr. Eloi 
Hernàndez, en data 7 de novembre de 2012, i que es transcriu a continuació: 
 
“L’Ajuntament de Fonollosa, juntament amb els Ajuntaments de Rajadell i Aguilar de Segarra, col�laboren 

anualment amb una aportació econòmica a l’Escola CEIP Agrupació Sant Jordi destinada a diferents 

projectes artístics que es desenvolupen durant la franja horària destinada a la sisena hora. 

 

Per acord plenari de data 12 de novembre de 2009 es va aprovar un conveni en el qual s’establia la 

quantitat aportada per l’Ajuntament de Fonollosa, els conceptes objecte de l’ajut, la seva justificació i 

forma de pagament, conveni que, d’acord amb el seu contingut, s’ha anat prorrogant per cada curs 

escolar. 
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Atès que, amb la voluntat de les parts implicades d’establir de manera formal els criteris de col�laboració, 

s’ha redactat el conveni de col�laboració entre els ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Fonollosa i Rajadell i 

l’Escola Agrupació Sant Jordi per al funcionament de les activitats de la sisena hora, que determina, a 

part de l’aportació econòmica, les formes de pagament i justificació, 

 

PROPOSO AL PLE l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col�laboració per a la realització d’activitats de la sisena hora a 

formalitzar entre els Ajuntaments de Fonollosa, Rajadell i Aguilar de Segarra i l’Escola CEIP Agrupació 

Sant Jordi, d’acord amb el text que queda diligenciat en aquest sentit. 

 

Segon.- Facultar als regidors d’educació dels respectius ajuntaments per a la signatura i formalització del 

conveni aprovat”. 

S’ACORDA: 
 

Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta del regidor d’educació transcrita en la part expositiva 
del present acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
7.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE TERRITORI. 
No hi ha assumptes a informar 
 
8.- INFORMACIONS DE L’ÀREA DE SERVEI A LES PERSONES. 
No hi ha assumptes a informar 

 
10.- INFORMACIONS DE L’ÀREA INTERNA. 
No hi ha assumptes a informar 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n formulen. 
 
        
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 21,30 hores  i per que quedi 
constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén la present acta que jo, la Secretària, 
CERTIFICO. 
 
Vist-i-plau      La Secretària,  
l’Alcalde  
 
 
 
Jaume Serarols i Beltran                                                                       Rosa Vilà i Pallerola 
 


