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ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
CELEBRADA EL 8 DE JULIOL DE 2015 
 
A TALAMANCA, essent les 20:00 hores del dia 8 de juliol de 2015, es reuneix 
l'Ajuntament, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarín Canales i 
l'assistència dels senyors Daniel Sánchez Barranco, Jordi Torres Touron, i la 
senyora Núria Cañellas Pascual, com a regidors de l’Ajuntament, assistits tots ells 
per la Secretària accidental Sra. Lídia Portí i Purtí. 
 
Excusa l’assistència la regidora Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja 
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes: 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 13 DE JUNY DE 2015 
 
Es va aprovar per unanimitat dels 4 membres assistents. 
 
2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 
30/2015 FINS AL 52/2015. 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
3.- DONACIÓ DE COMPTE  DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 6 DE 
MAIG DE 2015, 3 DE JUNY DE 2015, 9 DE JUNY DE 2015 I 10 DE JUNY DE 
2015.  
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
4-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 
DEL  PROJECTE  “CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE EQÜESTRE A 
TALAMANCA”, EXP: Talamanca-VP-PUOSC 2011/1575; i amb títol d’obra 
PUOSC 2011/1575 “HABILITACIÓ DEL CENTRE D’ACOLLIDA HÍPIC” 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord que es transcriu literalment a 
continuació:   
 
“Antecedents 
  
1. En data 10 de novembre de 2014, es va publicar en el BOPB, en el DOGC, i 
també en el Perfil del Contractant l'anunci de l'acord del Ple de l'Ajuntament de 
Talamanca adoptat en sessió ordinària de dia 29 d’octubre de 2014, pel qual 
s'exposava públicament el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
regeixen la contractació de les obres de construcció d’un centre eqüestre a 
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Talamanca, així com la licitació d'aquest contracte ordinari pel procediment 
obert amb varis criteris d'adjudicació. 
 
2. Després de seguir tot el procediment de licitació, en data 29 de desembre de 
2015 el Ple  de l’Ajuntament de Talamanca va adjudicar el contracte d'obra 
“Construcció d’un centre eqüestre a Talamanca”, amb núm. d’expedient 
Talamanca-VP-PUOSC 2011/1575,  a l'empresa VORACYS,S.L., amb CIF B-
65699092, i domicili a L’Avinguda Cerdanyola, 98, esc. A pl,5 de Sant Cugat 
del Vallès, per un import de 140.934,04 euros (sense IVA), 170.530,19 euros 
IVA inclòs, l’assumpció sense cost per a l’ajuntament de Talamanca de la 
millora 1 i de la millora 2 proposades en l’expedient i, l’ampliació en 4 anys del 
termini de garantia respecte del mínim previst (d’un any) que suposa un termini 
de garantia total 5 anys. 
 
3.Atès que en data 20 de maig de 2015 i Registre d’Entrades núm. 233, 
l’empresa VORACY,S.L. va presentar la certificació d’obra núm. 1 de data 4 de 
maig de 2015 relativa a l’actuació “Construcció d’un centre eqüestre a 
Talamanca”, amb núm. d’expedient Talamanca-VP-PUOSC 2011/1575; i amb 
títol d’obra PUOSC 2011/1575 “Habilitació del centre d’acollida hípic”, per un 
import de 26.681,51 euros (IVA inclòs) 
 
4. Havent estat conformada dita certificació d’obra pel propi tècnic director de 
l’obra Sr. Josep Maria Roca Marsinyach 
 
5. Vist que en el pressupost municipal de l’exercici 2015 existeix consignació 
pressupostària suficient a l’aplicació 337 609.01 
 
Fonaments de drets 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 75 i 200 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del 
seu reglament.  
 
Es proposa al Ple l’aprovació del següents ACORDS,  
 
Primer-. APROVAR la certificació d’obra núm. 1 relativa a l’actuació 
“Construcció d’un centre eqüestre a Talamanca”, amb núm. d’expedient 
Talamanca-VP-PUOSC 2011/1575; i amb títol d’obra PUOSC 2011/1575 
“Habilitació del centre d’acollida hípic”, per un import de 26.681,51 euros (IVA 
inclòs) 
 
Segon-.  AUTORITZAR el pagament amb càrrec a la partida pressupostària 
corresponent d’acord amb les factures que presenti l’empresa relatives a 
certificació núm. 1. 
 
Tercer-. NOTIFICAR  la present resolució en deguda forma a l’empresa 
contractada 
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La proposta és aprovada pel vot favorable dels senyors, Josep Tarín Canales, 
Daniel Sánchez Barranco i Jordi Torres Touron. La senyora Núria Cañellas 
Pascual s’absté de votar. 
 
 
5-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 
DEL  PROJECTE  “CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE EQÜESTRE A 
TALAMANCA”, EXP: Talamanca-VP-PUOSC 2011/1575; i amb títol d’obra 
PUOSC 2011/1575 “HABILITACIÓ DEL CENTRE D’ACOLLIDA HÍPIC” 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per majoria absoluta, 
amb 3 vots a favor i l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas: 
 
 
“Antecedents 
  
1. En data 10 de novembre de 2014, es va publicar en el BOPB, en el DOGC, i 
també en el Perfil del Contractant l'anunci de l'acord del Ple de l'Ajuntament de 
Talamanca adoptat en sessió ordinària de dia 29 d’octubre de 2014, pel qual 
s'exposava públicament el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
regeixen la contractació de les obres de construcció d’un centre eqüestre a 
Talamanca, així com la licitació d'aquest contracte ordinari pel procediment 
obert amb varis criteris d'adjudicació. 
 
2. Després de seguir tot el procediment de licitació, en data 29 de desembre de 
2015 el Ple  de l’Ajuntament de Talamanca va adjudicar el contracte d'obra 
“Construcció d’un centre eqüestre a Talamanca”, amb núm. d’expedient 
Talamanca-VP-PUOSC 2011/1575,  a l'empresa VORACYS,S.L., amb CIF B-
65699092, i domicili a L’Avinguda Cerdanyola, 98, esc. A pl,5 de Sant Cugat 
del Vallès, per un import de 140.934,04 euros (sense IVA), 170.530,19 euros 
IVA inclòs, l’assumpció sense cost per a l’ajuntament de Talamanca de la 
millora 1 i de la millora 2 proposades en l’expedient i, l’ampliació en 4 anys del 
termini de garantia respecte del mínim previst (d’un any) que suposa un termini 
de garantia total 5 anys. 
 
3.Atès que en data 3 de juny de 2015 i Registre d’Entrades núm. 247, 
l’empresa VORACY,S.L. va presentar la certificació d’obra núm. 2 de data 3 de 
juny de 2015 relativa a l’actuació “Construcció d’un centre eqüestre a 
Talamanca”, amb núm. d’expedient Talamanca-VP-PUOSC 2011/1575; i amb 
títol d’obra PUOSC 2011/1575 “Habilitació del centre d’acollida hípic”, per un 
import de 69.544,96 euros (IVA inclòs) 
 
4. Havent estat conformada dita certificació d’obra pel propi tècnic director de 
l’obra Sr. Josep Maria Roca Marsinyach 
 
5. Vist que en el pressupost municipal de l’exercici 2015 existeix consignació 
pressupostària suficient a l’aplicació 337 609.01 
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Fonaments de drets 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 75 i 200 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del 
seu reglament.  
 
Es proposa al Ple l’aprovació del següents ACORDS,  
 
Primer-. APROVAR la certificació d’obra núm. 2 relativa a l’actuació 
“Construcció d’un centre eqüestre a Talamanca”, amb núm. d’expedient 
Talamanca-VP-PUOSC 2011/1575; i amb títol d’obra PUOSC 2011/1575 
“Habilitació del centre d’acollida hípic”, per un import de 69.544,96 euros (IVA 
inclòs) 
 
Segon-. AUTORITZAR el pagament amb càrrec a la partida pressupostària 
corresponent d’acord amb les factures que presenti l’empresa relatives a 
certificació núm. 2. 
 
Tercer-. NOTIFICAR  la present resolució en deguda forma a l’empresa 
contractada.” 
 
 
6-. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 
DEL  PROJECTE D’ OBRES “RECONSTRUCCIÓ DE L’ERMITA SANTA 
MAGDALENA”, EXP: Reconstrucció ermita Sta. Magdalena-E1 de VP 
Talamanca (2L) 
 
La Secretària llegeix la següent proposta que és aprovada per majoria absoluta, 
amb 3 vots a favor i l’abstenció de la Sra. Núria Cañellas: 
 
 
“Antecedents 
  
1. En data 27 de gener de 2015, es va publicar en el BOPB i també en el Perfil 
del Contractant l'anunci de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Talamanca 
adoptat en sessió ordinària de dia 14 de gener de 2015, pel qual s'exposava 
públicament el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen la 
contractació de les obres de reconstrucció de l’ermita Santa Magdalena, així 
com la licitació d'aquest contracte ordinari pel procediment negociat amb 
publicitat. 
 
2. Després de seguir el procediment de licitació, en data 15 d’abril de 2015 el 
Ple de l’Ajuntament de Talamanca va adjudicar el contracte d'obra 
“Reconstrucció de l’ermita Santa Magdalena”, amb núm. d’expedient 
Reconstrucció ermita Sta. Magdalena-E1 de VP Talamanca (2L), a l'empresa 
Josep Sellarès Sarrà (Construccions J. Sellarès), amb NIF 77732183A, i 
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domicili a la Ctra. de Talamanca, núm. 9 de Navarcles (CP 08270), per un 
import de  52.372,31 euros (sense IVA), 63.370,50 euros IVA inclòs. 
 
3. Atès que en data 3 de juliol de 2015 i Registre d’Entrades núm. 301, 
l’empresa Construccions J. Sellarès va presentar la certificació d’obra núm. 1 
de data 30 de maig de 2015 relativa a l’actuació “Reconstrucció de l’ermita 
Santa Magdalena”, amb núm. d’expedient Reconstrucció ermita Sta. 
Magdalena-E1 de VP Talamanca (2L) , per un import de 29.153,45 euros (IVA 
inclòs) 
 
4. Havent estat conformada dita certificació d’obra pel propi tècnic director de 
l’obra Sr. Josep Maria Roca Marsinyach 
 
5. Vist que en el pressupost municipal de l’exercici 2015 existeix consignació 
pressupostària suficient a l’aplicació 336 68200. 
 
Fonaments de drets 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 75 i 200 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, Llei 30/2007, de 30 d’octubre i concordants del 
seu reglament.  
 
Es proposa al Ple l’aprovació del següents ACORDS,  
 
Primer-. APROVAR la certificació d’obra núm. 1 relativa a l’actuació relativa a 
l’actuació “Reconstrucció de l’ermita Santa Magdalena”, amb núm. d’expedient 
Reconstrucció ermita Sta. Magdalena-E1 de VP Talamanca (2L) , per un import 
de 29.153,45 euros (IVA inclòs) 
 
Segon-. AUTORITZAR el pagament amb càrrec a la partida pressupostària 
corresponent d’acord amb les factures que presenti l’empresa relatives a 
certificació núm. 1 
 
Tercer-. NOTIFICAR  la present resolució en deguda forma a l’empresa 
contractada. “ 
 
 
7.PROPOSTA D’ACORD D’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA 
DE LA NÒMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS (AGINEEL) PER LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
La Secretària dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per 
unanimitat dels 4 membres assistents: 
 
“I. ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE 
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Entre els factors que incideixen en la gestió administrativa dels ens locals 
destaca de manera transcendental el relatiu a la gestió dels recursos humans. 
Al llarg dels últims anys s’han succeït canvis diversos en aquest àmbit, tant des 
de la vessant formal com en el del conjunt de tècniques i instruments que 
s’utilitzen per optimitzar aquest tipus de gestió, requerint de les organitzacions 
un constant i creixent esforç d'adequació tant tècnic com tecnològic. 
 
La Diputació de Barcelona, conscient de les limitacions a què es troben 
subjectes algunes de les entitats locals de la província de Barcelona, va decidir 
en el seu dia, posar en marxa la iniciativa de facilitar assistència tècnica i 
material en la confecció de la nòmina dels empleats dels ens locals amb els 
que es produeixi el preceptiu acord de col·laboració, en el marc de les 
competències atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
bases de règim local i per la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local 
de Catalunya (actualment Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril). 
 
En relació amb l'activitat d'assistència per a la confecció de la nòmina dels 
empleats dels ens locals també resulten d’aplicació les disposicions següents: 
 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD). 
 
- RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprovà el Reglament de 
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (en endavant, RLOPD), Reial Decret 
que deroga l’anterior RD 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprovà el 
Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin 
dades de caràcter personal 
 
 
II. ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE 
LA CONFECCIÓ DE LA NÒMINA DELS EMPLEATS DELS ENS LOCALS  
 
Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per 
subsumir la funció de l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina 
dels Empleats dels Ens Locals (per acrònim, l’AGINEEL) és l’encomanda de 
gestió, prevista a l’art. 15 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de 
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Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. D’acord amb aquest article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest 
cas, la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la 
competència d’una entitat local que s’encomana a una altra Administració (la 
Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els 
mitjans idonis per al seu exercici. 
 
III. CONVENI-TIPUS I ACTUACIONS DUTES A TERME 
 
Aquest Conveni-Tipus servirà de base per a la formalització dels Convenis que 
se subscriuran entre cadascun dels ens locals que aprovin l’encomanda de 
gestió de l’AGINEEL i la Diputació de Barcelona. 
 
Aquest Conveni-Tipus conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que 
hauran de regir la prestació per la Diputació d'aquesta funció. 
 
 
IV. DESTINATARIS DEL SERVEI I DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ 
 
1. Podran sol·licitar el servei de l’AGINEEL aquells ens locals amb població 
fins a 5.000 habitants sempre que la xifra de volum mensual d’empleats públics 
al seu servei no resulti superior a 50 en termes de mitjana anual respecte els 
12 mesos anteriors al de la sol·licitud, requisit aquest que també s’aplica a les 
seves personificacions instrumentals. 
 
2. Excepcionalment també podran sol·licitar el servei: 
 
a) Aquells municipis de població superior a 5.000 habitants sempre que 
concorri la circumstància referida al paràgraf anterior relativa al fet de tenir un 
volum mitjà d’empleats al seu servei que no superi els 50 en termes de mitjana 
anual respecte els 12 mesos anteriors al de la sol·licitud. 
b) Els consorcis, les mancomunitats i les agrupacions de municipis amb 
plantilles inferiors a 50 empleats i sempre i quan els seus integrants compleixin 
els requisits de població i plantilla descrits a l’apartat a). 
V. TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE. 
 
Els tràmits que hauran de seguir-se seran els següents: 
 
A) SUPÒSIT DE CREACIÓ DE FITXER 
 
a) Per part de la Diputació: 
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1) Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació 
local, que es concreten en l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la 
Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) i en la formalització de 
l’encomanda de gestió. 
 
2) Aprovació del Conveni-Tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província 
 
b) Per part de l’Ens Local: 
 
1) Aprovació de la creació del fitxer de dades personals AGINEEL d’acord 
amb la proposta de contingut que inclou aquest conveni i les instruccions 
aprovades per la Diputació de Barcelona. 
 
2) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del 
conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus aprovat per la Diputació. 
 
c) Actuacions posteriors: 
 
1) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ens Local. 
 
2) Publicació per la Diputació de l’acord de l’Ens Local de creació del fitxer 
de dades personals i de la referència dels convenis formalitzats amb els ens 
locals que li han encomanat la gestió en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
3) Registre per la Diputació a l’Agència Catalana de Protecció de Dades del 
fitxer de dades personals creat per l’Ens local. 
 
B) SUPÒSIT DE MODIFICACIÓ DE FITXER 
 
Per al cas que l’Ens Local ja tingui creat i registrat a l’Agència Espanyola o a 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades un fitxer que tingui entre les seves 
finalitats la de la gestió de la nòmina dels empleats, la Diputació verificarà que 
tota la informació del registre sigui correcta, procedint, en el seu cas, a 
proposar a l’Ens Local que acordi les modificacions corresponents i a publicar 
posteriorment en el Butlletí Oficial de la Província aquest acord, amb 
l’adaptació de les obligacions pertinents establertes en els apartats anteriors. 
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En data 27 de maig de 2010 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 
l’actualització de l’esmentat Conveni-Tipus, el text íntegre del qual va ser 
publicat al BOPB núm. 140 de data 12 de juny de 2010 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 
A C O R D S 
 
Primer.- APROVAR la creació del fitxer de dades personals referit a la Nòmina 
del empleats de l’Ajuntament de Talamanca (AGINEEL), segons el detall de 
contingut i especificacions que consten a la clàusula dotzena del referit conveni 
i que s’insereix a continuació: 
 
“Dotzena.- DECLARACIÓ DE FITXER DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL 
 
1.La Diputació s’encarregarà de la publicació del present Conveni, de la 
publicació de l’acord de l’Ens Local aprovant la creació del fitxer de dades 
personals AGINEEL o, en el seu cas, de les modificacions acordades per l’Ens 
Local respecte del que ja pogués tenir destinat a tal efecte, així com del registre 
o modificació del fitxer corresponent a l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades, d’acord amb les dades següents: 
 
a) Identificació del fitxer: 
 
Denominació 
AGINEEL (Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats 
dels ens locals). 
 
Finalitat 
Gestió integrada via Web dels recursos humans i altres activitats derivades de 
la confecció i pagament de la nòmina dels empleats i els subjectes passius per 
IRPF de l’ens local. 
 
b) Origen de les dades: 
Persones o col·lectius: Empleats de l’Ens Local als que se’ls confecciona la 
nòmina i altres subjectes passius per IRPF als quals s’ha practicat retenció. 
 
Procedència i Procediment de recollida: 
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- Procedència: Dades facilitades pels interessats o els seus representats 
legals i d’administracions públiques.  
 
- Procediment: Enquestes, entrevistes, formularis i transmissió electrònica.  
 
c) Estructura bàsica del fitxer: 
Base de dades 
 
Descripció del tipus de dades contingudes: 
 
- Dades bàsiques: Nom i cognoms, adreça postal i/o electrònica, telèfon. 
DNI o NIF, número seguretat social o mutualitat, número de registre personal, 
imatge. 
 
- Altres dades: Estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de naixement, 
nacionalitat, lloc de naixement, llicències- permisos, formació i titulacions, cos –
escala, categoria- grau, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral, 
dades bancàries, plans de pensió- jubilació, dades de nòmina, impostos- 
deduccions, subsidis- beneficis. 
 
- Dades especialment protegides: de salut a efectes d’IRPF, afiliació 
sindical i infraccions administratives. 
 
Sistema de tractament utilitzat: Mixt 
 
- - Automatitzat amb connexió remota i amb formularis web, mitjançant 
xarxa de telecomunicacions pública al Servidor de la Diputació de Barcelona. 
- - No automatitzat (suport paper) 
 
d) Cessions 
Les consignades a la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, el 
Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
el Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei General de la Seguretat Social, el Reial Decret legislatiu 1/1995, de 
24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors, la Llei reguladora de l’IRPF i la resta de previstes a les normes. 
 
e) Transferències internacionals de dades 
Sense transferència internacional de dades. 
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f) Òrgan responsable del fitxer. 
Presidència de l’Ens Local 
 
g) Servei o unitat davant la qual poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició. 
Registre general de l'ens local que encomana l’AGINEEL 
 
h) Mesures de seguretat. 
De nivell alt.“ 
 
Segon-  APROVAR la formalització d’un Conveni amb la Diputació de 
Barcelona per fer efectiva l’assumpció per aquesta entitat de la gestió 
informatitzada de la Nòmina dels empleats dels ens locals (per acrònim, 
AGINEEL), d’acord amb el text del Conveni-tipus publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona núm. 140 de data 12 de juny de 2010. 
 
Tercer.- ADHERIR-SE a les mesures de coordinació voluntària proposades per 
la Diputació i relatives a la declaració del fitxer automatitzat de la Nòmina dels 
empleats de l’ens.” 
 
 
8.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No se n’ha presentat cap. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
No se n’ha presentat per escrit ni se’n formula verbalment cap. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 20:08 
hores, que  certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                   LA SECRETÀRIA ACCTAL,  
 


