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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 D´ABRIL DE 2022 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2022000016  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 25 d´abril de 2022 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 19:55 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Pere Garriga Solà, Alcalde 
Jaume Salmeron Font, 1r Tinent Alcalde 
Angel Cabrero Mendez, 2n Tinent Alcalde 
Maria Àngela Soler Puigmacià, 3r Tinent Alcalde 
Anna Rotllant Caralt, 4t Tinent Alcalde 
 
Joana Maria Llor Serra, Secretària 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió.  
 
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar la 
sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.  
 
 
 
1.0.- Lectura i aprovació si escau de l'acta de la sessió anterior 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior, celebrada per la Junta de Govern Local, en data 19 d’abril de 
2022. 
 
 
 
2.0.- Atenció i servei a les persones 
 
 
2.1.- Ajuts Social. 
 
 
Vista la següent relació d’Informes Socials: 
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S’ACORDA: 
 
 
Atorgar els següents ajuts socials a: 
 
 
 
DATA  EXPEDIENT  BENEFICIARI  EUROS  PAGAMENT 
 
20/04/2022 X2022001791  M.M.   270€  Transferència 
 
13/04/2022 X2022001723  C.F.H.   150€  Efectiu  
 
20/04/2022 X2022001789  M.B.B.   200€  Transferència 
 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
3.0.- Turisme 
 
3.1.- Encàrrec de servei de gestió, creació i manteniment rutes BTT10 i BTT22 Consell Comarcal 
2022 
 
 
Exposició de motius:  
 
 
Atès que s’ha aprovat el pressupost 2022, incloent el manteniment de 2 rutes noves (ja marcades 
en anys anteriors), la BTT10 i la BTT22  . 
 
 
Atès per a iniciar el procés amb el consell comarcal, ens cal  realitzar un encàrrec previ:  
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S’ACORDA 
 
Signar l’encàrrec per iniciar el procediment de manteniment de la ruta BTT10 i BTT22 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
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3.2.- Bases Racons Catifes 2022 
 
Aprovació de les bases de participació en l’elaboració de RaconsCATIFES 2022 
 
Atès que RaconsCATIFES és un projecte complementari al concurs de catifes de flors on es pretén 

omplir diversos espais del recorregut de les catifes amb creacions artísticoflorals d'artistes 

arbuciencs. 

Atès que l’Ajuntament s’encarrega de l’organització d’aquesta festivitat juntament amb el 

voluntariat de la ciutadania. 

Atès que s’ha de regular la participació de la confecció dels  RaconsCATIFES per a poder executar 

una bona organització de la diada. 

 

S’ACORDA: 

Aprovar les següents bases: 

 

Bases de participació de RaconsCATIFES d’Arbúcies 

 

1. Descripció: 

 

RaconsCATIFES és un projecte complementari al concurs de catifes de flors on es pretén omplir 

diversos espais del recorregut de les catifes amb creacions artísticoflorals d'artistes arbuciencs.  

 

2. Data de celebració: 

 

El dia 12 de Juny del 2022 

 

 

3. Participants: 

 

La participació a RaconsCATIFES està oberta a artistes majors de 16 anys. Només es podrà 

presentar una proposta per artista. Tots els participants acceptats participaran en els 

RaconsCATIFES. Els RaconsCATIFES poden estar representats per un màxim de 10 participants.  

S’acceptaran un màxim de 20 participants, segons criteri de valoració de les sol·licituds (punt 10) 

La participació a la mostra és gratuïta. 

 

4. Ubicació: 

 

La ubicació dels racons  la catifa la concretarà l’Ajuntament d’Arbúcies.  L'espai estarà ubicat a la 

zona de catifes, carrers: Camprodon, Havana, Major, Pont, Prat Marcet, Segimon Folgarole 

s, Sorrall i Vern i les places: Pl. Bosquerols, Pl. Encantats, Pl. Pepet Pol, Pl. Sant Jaume, Pl. Vila.  
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5. Mides :  

 

La  dimensió que ocuparà el muntatge o composició serà d'un mínim de 2 m2. Només podran 

participar els muntatges o composicions que puguin exposar-se a l'aire lliure i realitzades 

exclusivament per RaconsCATIFES. 

 

Atès que no es coneix l'espai on es realitzarà el projecte, cal presentar una idea d'ornamentació 

que sigui general i adaptable. 

 

 

6. Temàtica i composició: 

 

Partint de la base que els RaconsCATIFES és un projecte complementari al Concurs de Catifes de 

flor natural, la temàtica de les obres ha de fer referència a l'ornamentació amb flor i planta 

natural, elements vegetals o que faci referència a l'àmbit floral.  

 

La disciplina i el disseny és totalment lliure. 

 

7. Horari 

 

Als carrers on es realitzaran les catifes es tancarà la circulació a partir de les 5 de la tarda del 

dissabte. 

 

Els RaconsCATIFES podran realitzar-se també a partir del dissabte 11 a les 6 de la tarda. 

 

Els RaconsCATIFES han d’estar acabats abans de les 12 del migdia del diumenge.  

 

8. Premis de participació: 

 

Posteriorment a la celebració del Concurs de Catifes els artistes que hagin complert les bases 

rebran una subvenció de 75 €. 

Els premis/subvencions es pagaran mitjançant transferència bancària. Us recordem que els 

premis/subvencions tributen a Hisenda segons la llei 35/2006 de 28 de Novembre, de l’RPF.  

 

9. Termini i lloc d’inscripció 

 

Per a participar als RaconsCATIFES 2022,  s’haurà de formalitzar la inscripció del 2 al 25 de 

maig de 2022. Per inscriure’s és imprescindible omplir el formulari que es troba a la pàgina web 

www.visitarbucies.com acompanyat de tota la documentació sol·licitada. La inscripció és gratuïta. 
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10. Criteris de valoració de les sol·licituds 

 

A més de valorar el contingut de la documentació, es valoraran positivament els següents 

aspectes: 

 

1- L'ornamentació amb flor i planta natural, elements vegetals o que facin 

referència a l'àmbit floral 

2- La facilitat tècnica del projecte (muntatge i desmuntatge) 

3- La qualitat artística de la proposta 

4- El volum de l'obra o ocupació d'espai 

5- Que estigui pensada per anar a l'exterior 

 

Els projectes s'estudiaran per la comissió qualificadora (regidoria de Turisme i de Promoció 

Econòmica) i es redactarà resolució dels projectes seleccionats. La inscripció i participació a 

RaconsCATIFES que organitza l’ajuntament d’Arbúcies proposa l’acceptació incondicional 

d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació legal. 

 

 

11. Acceptació de les obres 

 

L’1 de juny es notificaran les obres acceptades i s'adjudicaran els espais entre els artistes 

seleccionats. Les obres s'exposaran el diumenge 12 de juny dins el circuit del concurs de catifes de 

9 a 19.30 h.  

 

 

12. Drets d’autor 

 

Els autors cediran gratuïtament els drets de reproducció de les seves obres per a una possible 

edició gràfica o digital. 

 

13. Cost del material : 

 

El participant es farà càrrec de les despeses de material i del temps per realitzar la decoració.  

 

El material, les flors i plantes que s'inclouen en el projecte no les subministrarà l’Ajuntament. 

 

14. Neteja i desmuntatge 

 

Les obres ubicades dins l’espai per on ha de passar la cercavila de catifes caldrà que a les 18:30 

hores estiguin retirades.  
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Per tal de realitzar l’obra els artistes hauran de dur el material necessari per muntar i desmuntar 

les obres. En cas que necessitin algun servei-ajuda per part de l’organització, haurà de constar en 

la butlleta d’inscripció.  

 

Durant la confecció dels RaconsCATIFES es mantindran tan nets com siguin possibles esp ais 

utilitzats. 

 

S’utilitzaran els contenidors corresponents per dipositar la brossa generada durant l’elaboració 

dels RaconsCATIFES. 

 

El desmuntatge s’efectuarà un cop hagi passat la cercavila del diumenge a la tarda.  

 

Anirà a càrrec dels autors la retirada de cartró, vidre i plàstic als contenidors corresponents, així 

com d’altres elements ornamentals que no siguin propis dels mateixos RaconsCATIFES.  

 

La resta de materials (la flor, les terres vegetals, suro, closques (pinyó, ametlla, avellana, soja...),  

granes (besses, blat de moro...), fruites, verdures..., anirà a càrrec de l’Ajuntament.  

 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
3.3.- Bases concurs Catifes 2022 
 
 
Acord d’aprovació de les bases de participació al Concurs de Catifes Florals 2022 

 
Atès que el Concurs de Catifes de Flors Naturals, és el concurs que premia a les catifes elaborades 

durant el dia 12 de Juny, i el que pretén potenciar aquest art efímer característic de la Vall 

d’Arbúcies. 

Atès que l’Ajuntament s’encarrega de l’organització d’aquest concurs juntament amb l’Associació 

de Catifaires d’Arbúcies. 

 

Atès que s’ha de regular la participació al Concurs de Catifes de Flors Naturals per a poder 

executar una bona organització de valoració i d’entrega d’atorgació dels premis.  
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S’ACORDA: 

Aprovar les següents bases: 

 

CATIFES 2022 Arbúcies 
 
 

Concurs de  catifes de flors naturals d’Arbúcies 

 

 

15. Descripció: 

 

LES CATIFES DE FLORS NATURALS D’ARBÚCIES, són una mostra floral que  promou la societat civil i 

que es porta a terme amb voluntaris, entitats associatives d’Arbúcies i l’Ajuntament d’Arbúcies, 

als carrers del centre de la vila. 

 

La diada de les Catifes de Flors Naturals s’ha convertit en la festa més emblemàtica d’Arbúcies: 

comença amb el disseny de la catifa, continua amb la recollida de flors i fulles, la seva selecció i 

acaba amb la realització de la catifa el diumenge abans de corpus, esdevenint una mostra d’art 

efímer en què les obres d’artistes reconeguts o de la pròpia vessant artística d’algun dels 

membres veïnals es plasmen al carrer incrementant el valor artístic i qualitatiu de la mostra. 

 

Es caracteritza essencialment pel caràcter voluntari de les persones i entitats que participen en la 

creació i elaboració de les catifes de flors naturals. 

 

 
 

16. Concurs de catifes 

 

 Durant la festivitat les catifes grans podran participar al Concurs de Catifes de Flors Naturals.  

 

 

17. Data de celebració: 

 

Arbúcies, el dia 12 de Juny del 2022 

 

 

18. Participants: 

 

Un mínim de deu persones pertanyents a col·lectius, entitats i associacions del municipi 

d’Arbúcies, amb caràcter de voluntarietat, en la creació, disseny i realització de les catifes de flors 

naturals en el marc de la mostra de “Catifes de Flors Naturals d’Arbúcies”.  
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S’entendrà per voluntariat, als efectes d’aquestes bases, el conjunt d’activitats d’interès general, 

dutes a terme per persones físiques, entitats sense ànim de lucre i institucions interessades, si no 

es realitzen en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra relació 

retribuïda, o prestació de serveis. 

 

Només poden participar al concurs les catifes grans: S’ha de ser membre de l’Associació de 

Catifaires, elaborant una catifa de mínim 90m2, participació voluntària al concurs de catifes. 

 

19. Ubicació: 

 

La ubicació de la catifa la concretarà l’Ajuntament d’Arbúcies al llarg dels carrers del nucli urbà del 

municipi. 

 

20. Mides :  

 

S’estableix que per participar al concurs, la catifa ha de mesurar un mínim de 90m2. 

 

Pel què fa a l’amplada queda establert que en carrers estrets com són el Sorrall i el carrer Major 

s’ha d’ocupar tota l’amplada de la calçada. En carrers com el Camprodon s’estableix un mínim de 

3 metres d’amplada.  

 

21. Composició: 

 

Partint de la base que les catifes seran de flor natural i de fulles d’arbre o plantes, també es 

podran utilitzar altres components naturals per fer adornaments i perfils com: les terres vegetals, 

closques (pinyó, ametlla, avellana, soja...), granes (besses, blat de moro...), fruites, verdures... 

També es podrà utilitzar amb un màxim d’un 10% suro i flocs, si s’escau, tenyits (serradure s no). 

 

La catifa ha de ser composta mínim per un 50% de flor. 

 

Es podran utilitzar fins a tres colors per tenyir o tintar flors. Aquestes flors només s’utilitzaran per 

omplir superfícies petites de la catifa. 

 

Es valorarà molt positivament la utilització de flor autòctona. 

 

22. Horari 

 

Als carrers on es realitzaran les catifes es tancarà la circulació a partir de les 5 de la tarda del 

dissabte. 

 

Les catifes han d’estar acabades abans de les 2 del migdia del diumenge.  
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23. Procediment d’inscripció al concurs 

 

- Sol·licitud 

Per a participar al Concurs de Catifes, caldrà assenyalar-ho a la casella que es trobarà a la 

sol·licitud de participació a la confecció de Catifes de Flors Naturals ( a presentar 

del 2 al 20 de maig de 2022). 

 

- La participació al concurs, és totalment de franc 

 

24. Jurat:  

 

Els membres del jurat seran escollits per l’Associació de Catifaires d’Arbúcies.  

 

El jurat té l’obligació de visitar les catifes durant l’elaboració i un cop acabades.  

 

Els membres del jurat tenen l’obligació de ser presents en el  recompte de puntuacions. En cas 

contrari la puntuació no tindrà validesa. Cada membre del jurat haurà de lliurar les puntuacions al 

president abans d’iniciar el recompte. 

 

Les valoracions del jurat es realitzaran en una escala de l’1 al 10 en els següents  apartats: 

 

 · A la qualitat artística, disseny, originalitat i creativitat 

 · A la varietat de flor i utilització de flor autòctona. 

 · Al treball (perfilat i col·locació de flor) 

 

 

25.  Premis: 

 

 Al mèrit artístic, disseny i originalitat, 100 €. 

 A la varietat de flor i utilització de flor autòctona, 100 €. 

 Al treball (perfilat i col·locació de flor), 100 €. 

 

 L’Ajuntament es reserva el dret de poder atorgar fins a un màxim de 3 accèssits, si 

s’escau. 

 

 

 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 



 
 

11 
 

 
4.0.- Urbanisme 
 
4.1.- Devolució fiança urbanització llicència obra major 2/2021 
 
Vista la sol·licitud amb registre E2022000741 presentada per Comerbal S.A. el 2 de febrer de 2022, 
en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’urbanització de la llicència d’obra major 2/2021 per 
un import de 2.640,00 €. 
 
Vist que ha finalitzat el període de garantia i s’han restituït tots els elements urbanístics malmesos 
a causa de les obres. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 053/2022/86NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Comerbal S.A. la fiança d’urbanització de la llicència d’obra major 2/2021 per 

un import de 2.640,00 €. 
 
Segon - Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.2.- Devolució fiança d'obertura de rases de la comunicacio d'obres minimes 109/2021 
 
Vista la sol·licitud amb registre E2022001984 presentada per Marc Pont Plana el 18 de març de 
2022, en la qual sol·licita la devolució de la fiança d’obertura de rases de la comunicació  prèvia 
d'obres mínimes 109/2021 per un import de 860,00 €. 
 
Vist que ha finalitzat el període de garantia i s’han restituït tots els elements urbanístics malmesos 
a causa de les obres. 
 
Vist l’informe de l’Arquitecte Tècnic Municipal amb número 054/2022/87NY en el qual s’aconsella fer 
efectiva la total devolució de l’import de la fiança. 
 
 
S’ACORDA: 
 
 
Primer - Retornar a Marc Pont Plana la fiança d’obertura de rases de la comunicació prèvia 

d'obres mínimes 109/2021 per un import de 860,00 €. 
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Segon - Disposar que des de Secretaria es notifiqui el present acord al sol·licitant. 
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
4.3.- Aprovació conveni Manzano Arbúcies S.L de les obres de la Nova Llar d'avis municipal  
 
APROVACIÓ DE CONVENI DE PAGAMENT FRACCIONAT D´OBRES A LA LLAR D´AVIS MUNICIPAL 

L´Ajuntament té signat amb l´empresa Manzano Arbúcies SL contracte d´execució de les obres del 

“Projecte de Reforma i ampliació de l´Hotel d´Entitats per a convertir-lo en Llar d´Avis municipal”, 

posteriorment esdevingut Projecte Modificat de la mateixa obra. 

Del referit contracte, ja pràcticament finalitzada la seva execució, i per causes sobrevingudes de 

tresoreria, l´Ajuntament en va demorar substancialment els pagaments de les certificacions 

facturades i pagades durant els anys 2019 i 2020, fins no resultar possible fer front a  més 

pagaments i, per aquest motiu, el contractista va deixar de facturar amb un volum d´obra 

executada i verificada a 31 de desembre de 2020, pendent de facturació, per valor de 238.806,80 

€ (IVA exclòs). 

Així mateix, a 30 de juny de 2021, el mateix contractista ha executat part de l´obra “Adequació 

dels Horts de Can Silvestre com a jardins i zona d´esbarjo de la nova Llar d´Avis  Municipal”, per un 

valor verificat de 20.000,00 € (IVA exclòs), pendent també de facturació.  

I, finalment, a 31 de desembre de 2021, el mateix contractista ha finalitzat l´obra primera, per 

valor de 4.079,50 €, i l´obra segona, per valor de 15.920,50 €; això és un volum d´obra executada 

a 31 de desembre de 2021 per un valor verificat de 20.000,00 € (IVA exclòs), pendent també de 

facturació.  

I amb el propòsit de facilitar la satisfacció de les necessitats econòmic-financeres de les parts, i 
havent arribat a un acord mutu al respecte, es proposa l´adopció del següent 
 

S’ACORDA: 

Aprovar el Conveni de pagament fraccionat del deute en el que s´estableix la liquidació 

d´interessos i el pla de pagament de principal i interessos en els termes que es diran, de les 

demores en els pagaments produïdes i de l´import restant pendent de facturació de 278.806,80 €.  

En cas d´incompliment municipal del pla de pagament, als venciments impagats en termini els 

serà d´aplicació l´abonament d´interessos de demora i indemnització dels costos de cobrament 

previstos en l´art. 198.4 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, en els termes previstos 

en la Llei 3/2004 de lluita contra la morositat. 

Per la seva part, l´Ajuntament podrà anticipar lliurement pagaments totals o parcials del deute, 

naturalment sense cap penalització, en quin cas es recalcularà el quadre de pagaments, podent 

rebaixar import de quota o rebaixar termini, a elecció municipal.  
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1.- Interessos : El tipus d´interès a aplicar és el 3,25 % nominal anual, essent el cost financer real 

bancari suportat pel contractista, amb renúncia expressa per part d´aquest a allò establert en 

l´art. 198.4 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic relatiu a l´abonament dels interessos 

de demora i indemnització dels costos de cobrament en el termes previstos en la Llei 3/2004. 

 

a)- Pel que fa als interessos de demora incorreguts en els pagaments ja efectuats durant els anys 

2019 i 2020, es fixen, verificades les liquidacions financeres del contractista, en un import de 

6.271,01 €. 

 

b)- Pel que fa als interessos de demora per l´obra ja executada i pendent de facturació, fins el 

moment d´inici de pagament de la mateixa segons es dirà, resulta la següent liquidació :  

 

Import principal Des de Fins a dies Import interessos 
238.806,80 € 1-1-2021 30-6-2022 546 11.609,94 € 

  20.000,00 € 1-7-2021 30-6-2022 365      650,00 € 
  20.000,00 € 1-1-2022 30-6-2022 181      322,33 € 

178.806,80 € 1-7-2022 30-6-2023 365   5.811,22 € 

 

c)- L´import total resultant de les liquidacions anteriors, de 24.664,50 €, serà satisfet 

fraccionadament al contractista en 18 pagaments mensuals iguals de 1.370,25 €, a partir del mes 

de juliol de 2022 i fins el mes de desembre de 2023. Cada pagament s´haurà de fer efectiu dins el 

mes natural que correspongui. 

2.- Principal : L´Ajuntament satisfarà al contractista el principal de 278.806,80 € en dos trams de 

100.000,00 € en 12 mesos i de 178.806,80 € en 6 mesos, dins un termini total de 18 mesos, 

meritant el mateix tipus d´interès anterior, mitjançant l´abonament de 18 quotes mensuals, amb 

els imports i composició d´interessos i principal que s´indica en el quadre annex, a partir del mes 

de juliol de 2022 i finalitzant el mes de desembre de 2023. Cada quota s´haurà de fer efectiva dins 

el mes natural que correspongui el seu venciment. Per a la percepció de cada quota, el 

contractista haurà de facturar la part de principal afegint-hi l´IVA al tipus que correspongui.  

3.- El quadre de pagament refós dels pactes anteriors és el següent : 

 

QUADRE PLA DE PAGAMENT 

 

Períodes 
de pag. 

Quota 
Ppal+int  Int. 

Amort. 
principal 

Capital 
pendent 

Interessos 
fraccionats 

Pagament 
total (*) 

 
      100.000,00 €     

07-2022 8.480,76 € 270,83 € 8.209,93 € 91.790,07 € 1.370,25 €   9.851,01 € 

08-2022 8.480,76 € 248,60 € 8.232,16 € 83.557,91 € 1.370,25 € 9.851,01 € 
09-2022 8.480,76 € 226,30 € 8.254,46 € 75.303,45 € 1.370,25 € 9.851,01 € 

10-2022 8.480,76 € 203,95 € 8.276,82 € 67.026,63 € 1.370,25 € 9.851,01 € 

11-2022 8.480,76 € 181,53 € 8.299,23 € 58.727,40 € 1.370,25 € 9.851,01 € 
12-2022 8.480,76 € 159,05 € 8.321,71 € 50.405,69 € 1.370,25 € 9.851,01 € 

01-2023 8.480,76 € 136,52 € 8.344,25 € 42.061,45 € 1.370,25 € 9.851,01 € 
02-2023 8.480,76 € 113,92 € 8.366,85 € 33.694,60 € 1.370,25 € 9.851,01 € 

03-2023 8.480,76 € 91,26 € 8.389,51 € 25.305,09 € 1.370,25 € 9.851,01 € 
04-2023 8.480,76 € 68,53 € 8.412,23 € 16.892,87 € 1.370,25 € 9.851,01 € 
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05-2023 8.480,76 € 45,75 € 8.435,01 € 8.457,86 € 1.370,25 € 9.851,01 € 

06-2023 8.480,76 € 22,91 € 8.457,86 € 0,00 € 1.370,25 € 9.851,01 € 

 
      178.806,80 €    

07-2023 30.079,89 € 476,82 € 29.603,08 € 149.203,72 € 1.370,25 €  31.450,14 € 
08-2023 30.079,89 € 397,88 € 29.682,02 € 119.521,71 € 1.370,25 € 31.450,14 € 

09-2023 30.079,89 € 318,72 € 29.761,17 € 89.760,54 € 1.370,25 € 31.450,14 € 
10-2023 30.079,89 € 239,36 € 29.840,53 € 59.920,00 € 1.370,25 € 31.450,14 € 

11-2023 30.079,89 € 159,79 € 29.920,11 € 29.999,89 € 1.370,25 € 31.450,14 € 

12-2023 30.079,89 € 80,00 € 29.999,89 € 0,00 € 1.370,25 € 31.450,14 € 

 

(*) – A aquest import s´afegirà l´IVA, al tipus que correspongui, corresponent a la part 

d´amortització de principal, que el contractista haurà de facturar per a percebre cada quota.  
 
 
 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat  
 
 
 
 
 
5.0.- Precs i preguntes 
 
 
 
 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la certifico a l’efecte 
que en quedi constància degudament, la qual signa el president amb mi. 
 
 
 
 
Signat electrònicament, 
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