
                            
AJUNTAMENT DE LA GRANADA 

 
 
 

ACTA DEL PLE DE SESSIÓ ORDINÀRIA  
DE 1ª CONVOCATÒRIA  DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2015 

 
 
 
 
La Granada el dia 26 de febrer de 2015 essent dos quarts de nou del vespre (20:30 h), a la 
Sala de Sessions de la Casa de la Vila, es celebra sessió ordinària de 1ª convocatòria, 
presidida per l'Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals de Convergència i Unió (CiU), 
assisteixen a la mateixa el 1r Tinent d’Alcalde Sr. Joan Iniesta Zarza del Partit dels Socialistes 
de Catalunya- Progrés Municipal (PSC-PM), el 2n Tinent d'Alcalde Sr. Carles Tello Luján i els 
Regidors/es Sr. Miguel Angel Sanz González i Sr. Jose Puga León del grup de Convergència i 
Unió (CiU), Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, Sra. Mercè Villar Pausas, Sr. Joan Amat 
Domènech i Sra. Sara Murillo Aguirre del grup d’Entesa pel Progrés Municipal (EPM). 
 
Assistits per la Secretària Sra. Carme Jounou Torrent, que certifica.  
 
 
Oberta la sessió i comprovat el quòrum d'assistència necessària per a què pugui ser iniciada, 
es procedeix a conèixer els diversos assumptes inclosos en l'ordre del dia.  
 

 
1- APROVACIÓ ACTES DE LES  SESSIONS ANTERIORS. 

 

Tenint els Srs/Sres regidors/es còpies de les actes dels Plens del dies 23 de desembre de 
2014, 22 de gener i 13 de febrer de 2015, aquestes són aprovades per unanimitat. 
 
 

 

 
 
2- GOVERNACIÓ. 
 

 

2.1- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 

LOCALRET AL QUAL L’AJUNTAMENT HI ESTÀ ADHERIT. 

 

Presenta el punt el Sr. Joan Cols Canals.  
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament 
de la Granada en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014 
va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
 



 
 
 
 
“Primer.-  Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent 
redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de 
mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà 
la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que 
estarà constituït per: 
a) Personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la plantilla 
del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en 
la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió 
d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.  
 
b) Personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de 
desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i 
pressupostària.  
 
25.2  El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3  El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació 
laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
 
 



 
 
 
 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel 
personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació 
superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i 
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per 
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa 
que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per 
als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la 
normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part 
dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, 
així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense 
perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre 
d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i 
persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, 
documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents 
d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i 
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització interna per la 
Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i 
funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació 
d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de 
la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
 
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona 
jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.  



 
 
 
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de 
separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci. 
 
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació 
de les seves obligacions pendents. 

 
 
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar 
a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels 
criteris establerts en la LRSAL”. 
 
 
Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels 
 seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 
 
 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A manca 
d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número 
d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el 
pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la 
finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del 
Consorci”. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Segon.-  Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, 
en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n 
presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat 
termini. 
 
Tercer.-  Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma 
conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, 
en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 

 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al 
que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i 
d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser 
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 
aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els 
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria 
absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del 
Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014. 
 
És per tot això que, el Ple de la Corporació per unanimitat, amb 4 vots de CiU, 1 del PSC-PM i 
4 d’EPM, acorda l’adopció dels següents ACORDS  
 
Primer.-  Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada 
per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2013, en 
els termes exposats anteriorment. 
 
Segon.-  Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
 
 
 

 

3- HISENDA. 

 

3.1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA PRESENTAT 

PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 

Presenta aquest punt el regidor d’Hisenda Sr. Carles Tello Luján. 
 



 
 
 
 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
l’exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, 
liquidats per l’Ens: la Granada.  
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els 
fons transferits a l’Ens.  
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com 
estableix 209.2 del text refós de la Llei reguladora de els hisendes locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: 
 
        Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014. 
 

Rebuts 225,88 
Liquidacions 8.246,87 

 
 
        Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014. 
 

Rebuts 132.677,57 
Liquidacions 63.895,54 

 
 
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a 
favor de l’Organisme de Gestió Tributària s’ha practicat correctament. 
 
Dictaminat favorablement per la Comissió d’Hisenda, el Ple de la Corporació per unanimitat, 
amb 4 vots de CiU, 1 del PSC-PM i 4 d’EPM, aprova el Compte de Gestió Recaptatòria de 
2014 presentat per l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
 
 

 

3.2- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST 2015.  

 

 

Segueix amb aquest tema el regidor d’Hisenda Sr. Carles Tello Luján. 
 
 
Per part de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament s’ha presentat el projecte de pressupost per l’any 
2015. Aquesta proposta importa un total de 1.797.884,13 euros, tant per ingressos com per 
despeses. 
Atès que el pressupsot es presenta equilibrat resultant que el total de despeses és igual que el 
dels ingressos, que es compleixen totes les formalitats legals i conté la documentació suficient i 
necessària, d’acord amb el que disposa la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals i 
legislació concordant, es proposa al Ple de la Corproació, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer:  Aprovar el pressupost municipal únic d'aquest Ajuntament per l'exercici 2015 i el seu 
estat consolidat, d'acord amb l'annex adjunt. 
 
Segon:  Aprovar, així mateix, les bases d'execució del pressupost, segons el text redactat. 
 



 
 
 
 
 
Tercer:  Aprovar la plantilla de personal, la qual va ser modificada mitjançant sessió plenària del 
dia 23 de desembre de 2014 amb la incorporació d’una plaça d’arquitecte superior, interí a 
temps parcial, grup A. 
La plantilla de personal compren tots els llocs de treball reservats a personal funcionari, laboral 
i eventual, segons detall. 
 
 
A) Personal Funcionari   Núm. Places                           Grup 
 
1- Secretari-Interventor    1                   A 
2- Subescala Auxiliar    1                   D 
3- Subescala Subaltern (vacant)  1                   E 
4- Arquitecte interí    1                                                    A 
 
 
B) Personal Laboral d'activitat temporal o durada d eterminada. 
 
Encarregat brigada                1 
Operari brigada     2 
Peó brigada     3 
Neteja      1 
Auxiliar Administratiu    3 
Llar d'infants                                        4 
Auxiliar menjador llar d'infants                             1   1/2 jornada 
Dinamitzadora social                                            1   1/2 jornada 
 
 
Quart:  Sotmetre aquest pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal a 
informació pública per un termini de quinze dies, mitjançant la publicació del corresponent 
anunci al B.O.P.B. i tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes d'examen i presentació de 
possibles reclamacions, de conformitat amb el que disposa l'article 150 -1 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). 
 
Cinquè:  Considerar definitivament aprovat el pressupost, les seves bases d'execució i la 
plantilla de personal, sense necessitat d'adoptar-se un nou acord, si durant l'esmentat termini 
d'informació pública no es presenta cap reclamació. 
 
Sisè:  Publicar al B.O.P.B. i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, el resum per capítols de l'esmentat 
pressupost, així com la plantilla de personal, una vegada definitivament aprovats, en 
compliment del que determina l'article 150-3 de la LRHL. 
 
Setè:  Remetre una còpia de tot l'expedient, definitivament aprovat, a la Generalitat de 
Catalunya i a l'Administració de l'Estat, d'acord amb el que disposa l'article 150-4 de la LRHL. 
 
 
El Sr. Carles Tello Luján explica que el total del pressupost és una mica inferior que el de l’any 
passat.  
 
Destaca la proposta de les inversions, com ara per manteniment de vies públiques hi ha 
21.891,26 euros que provenen d’una aportació de la Diputació de Barcelona.  
 



 
 
 
 
 
També es preveu, de manera immediata la construcció d’una pista descoberta al costat del 
Centre Cívic, l’adquisició de béns immobles per destinar a equipament municipal, la construcció 
de nínxols al cementiri municipal, la compra d’un tractor per la brigada municipal. Per aquestes 
adquisicions es preveu sol·licitar dos ajuts de caixa a la Diputació de Barcelona, un de 50.000 € 
i un de 40.000 €. 
En definitiva, val a dir que és un pressupost ajustat sempre pot variar, i no és massa diferent de 
l’any 2014. El tema dels crèdits es pot fer donat que fins ara no estem gens endeutats, i per 
això no es necessita gastar tant ingrés ordinari.  
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez pregunta concretament a què van destinats els crèdits i 
el Sr. Carles Tello Luján li contesta que un a l’adquisició de bé immoble i l’altre a un tractor, de 
totes maneres es veurà en el seu moment si es demanen tots dos o no, depenent de la 
tresoreria.  
 
Intervé el portaveu del grup d’EPM Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez dient que més que un 
pressupost, remarcar que és l’últim pressupost de la legislatura, és una fugida endavant i més 
del mateix. No han estat capaços de complir els objectius que varen prometre, com el POUM, 
amb el qual s’han gastat més de 130.000 € i continua sense aprovar-se.  
Varen redactar i aprovar un projecte pel tancament de la pista que va costar 4.000 €, sense que 
li agradi a ningú i allà està.  
Del projecte del Casc antic cal dir que s’han deixat un tros de carrer per fer, falta total de 
transparència en el mateix ja que no el varen poder ni veure ni estudiar com cal.  
Consideren que amb els 150.000 € que la Diputació de Barcelona va atorgar l’any passat per la 
pista, es podria acabar aquest tros. 
Ara a corre cuita, a tres mesos de les eleccions municipals, volen fer un planxer a la zona 
esportiva amb els 150.000 € de la Diputació de Barcelona. 
No han fet res amb cara i ulls durant tota aquesta legislatura, això vol dir que han fracassat i 
ara volen fer aquest planxer que ja fa anys que podria estar fet.  
 
Han gastat molts diners en manteniment de vies públiques, en els seus sous, durant tots 
aquests anys amb l’arquitecte Sr. Artigues. Si es fa una relació de despeses dels últims quatre 
anys  es veu que han gastat molt per no fer res, no es veuen resultats per enlloc. 
Evidentment el grup d’EPM votarà en contra d’aquest pressupost que únicament és una 
continuació de l’anterior.  
 
Contesta el Sr. Carles Tello Luján dient-li que porta 10 minuts parlant dels últims quatre anys, i 
en cap moment ha parlat del pressupost 2015, que és el que ara presenten, ha fet un discurs 
que ara no toca, ha fet únicament un discurs polític – demana que consti en acta – i no ha 
parlat del pressupost 2015.  
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez contesta dient que ell també ha presentat el tema com li 
ha donat la gana, no té l’obligació d’estar d’acord amb el que ell diu, ni ell amb el que diu el Sr. 
Carles Tello Luján.  
Ha parlat del pressupost dient que és l’últim de la legislatura i per tant ha fet un resum de 
quatre anys. És ara quan poden parlar d’alguns temes que es tracten a les Juntes de Govern 
Local, com ara la pista descoberta el costat del Centre Cívic.  
 
Intervé l’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals dient que entre un 30-40% del pressupost ja 
és despesa de personal.  
 
 



 
 
 
 
 
 
Referent a la pista descoberta sempre han dit que abans de tancar la pista antiga, s’hauria de 
fer una pista descoberta per tal que hi puguin anar a jugar i es pugui utilitzar per diverses 
activitats.  
Per això ara ho fan així, primer la pista descoberta i després quan es tingui pressupost ja es 
tancarà l’antiga del c/Sant Cristòfor. 
 
 
Finalment es sotmet a votació el pressupost per aquest any 2015 i s’aprova per 5 vots a favor, 
4 de CiU i 1 del PSC-PM i 4 en contra d’EPM.  
 
 
 

 

4- MOCIONS, SI N’HI HA. 

 

No n’hi ha cap. 
 

 

 

5- DECRETS D’ALCALDIA I ACTES JUNTES DE GOVERN LOCAL. 

 

5.1-DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA EMESOS. 

 

Per part de la Sra. Secretària es procedeix a donar lectura a la relació de Decrets d’Alcaldia 
emesos del número 1 al número 6 de 2015. 
 

 

5.2-DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN CELEBRADES. 

 

Es dóna compte de les actes de les Juntes de Govern Local dels dies 18 desembre de 2014, 8 
de gener, 22 de gener, 5 de febrer  i 11 de febrer de 2015. 
 

 

 

6- INFORMES REGIDORIES. 

 

 

� El regidor de Cultura Sr. Miguel Angel Sanz González felicita públicament a l’empresa de 
Cal Gep de Gra SAT per un premi que els hi ha atorgat l’empresa Danone, en concepte de 
qualitat del producte i participació en programes de millora. 

 
� També felicita al grup de carnaval pels èxits que han aconseguit: 1r premi a Cunit, 2n a 

Vilafranca del Penedès i 4t a Santa Fe del Penedès.  
 
 
 



 

 

 

 

7- PRECS I PREGUNTES. 

 
 
- El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, pregunta al Sr. Alcalde-President si tot i que ara 
destina 150.000 euros del tancament de la pista a fer el planxer de la zona esportiva i tenint en 
compte que a la llarga aquest es podrà cobrir, vol saber si continua tenint igualment la intenció 
de tancar la pista del c/Sant Cristòfor. 
 
Contesta el Sr. Joan Cols Canals dient que ara mateix el pavelló de la zona esportiva no es pot 
fer per manca de pressupost, i fer-ho en fases pot trigar molts anys, en canvi tancar la pista es 
podrà fer més ràpid i s’hi podrà fer patinatge, futbol sala, bàsquet, que són les demandes que 
ara se’ls hi està fent. És una manera de fomentar l’esport sense endeutar el municipi.  
 
El Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez li contesta dient que veu que continua amb la intenció 
d’executar una obra que quedarà com una xapussa al mig del poble. El grup d’EPM també 
aposta per l’esport, tant ara com d’aqui a 10 o 20 anys, però consideren que la inversió s’ha de 
fer a la zona esportiva. 
 
 
- L’Alcalde-President Sr. Joan Cols Canals explica, referent a les obres del Casc antic, que s’ha 
agafat únicament el tram catalogat de Casc antic a les Normes Subsidiàries de Planejament. 
En aquest projecte únicament hi entra això. En el moment en que l’Ajuntament disposi d’alguna 
subvenció i pressupost es plantejaran el tram que falta.  
És molt complex però més endavant es podrà fer.  
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió essent ¼ de 10 
del vespre (21:15 h) i signa la present juntament amb la Secretària que dóna fe.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


