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ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
CELEBRADA EL 20 DE DESEMBRE DE 2017 
 

A Talamanca, essent les 19:00 hores del dia 20 de desembre de 2017, es reuneix 
l'Ajuntament en Junta de Govern, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep 
Tarín Canales i l'assistència del senyor Jordi Torres i Touron i la Sra. Maribel 
Casas Sanahuja, assistits tots ells per la Secretària accidental Sra. Lídia Portí i 
Purtí. 
 
Declarat obert l'acte, es van tractar els següents punts: 
 
1-. Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local de 15 de novembre de 
2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- Aprovació de la liquidació corresponent a l’estat de comptes acumulat a 
30 de setembre de 2017 d’acord amb la proposta presentada per SOREA, 
S.A.  
 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 
“VISTA la documentació presentada per SOREA, S.A., societat concessionària 
del servei d’aigua domiciliària a l’Ajuntament de Talamanca, en data 17 de 
novembre de 2017 i registre d’entrades telemàtic núm. E/000521-2017, relativa al 
cànon de concessió i a l'estat de comptes acumulat al quart trimestre de 2016.  
 
Examinada dita proposta i trobada conforme. 
 
En ús de les atribucions que té legalment conferides, és per tot això que la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Talamanca adopta els següents  
 
A C O R D S: 
 
Primer.- APROVAR el cànon de concessió corresponent al tercer trimestre de 
2017, amb import a favor de l’Ajuntament 669,21 euros. 
 
Segon.- APROVAR la liquidació corresponent a l’estat de comptes acumulat a 
30 de setembre de 2017 d’acord amb la proposta presentada per SOREA, S.A., 
amb un saldo total acumulat a favor de l’Ajuntament de 122,94 EUROS. 
 
Tercer. – REQUERIR a SOREA. S.A. que ingressi la quantitat de 122,94 EUR 
mitjançant transferència bancària al número de compte bancari de 
Caixabank,S.A.:  

ES22-2100-0440-1502-0014-7519 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents acords en deguda forma a SOREA, SA.” 
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3.- Aprovació de l’Addenda al Contracte d’arrendament, de data 
20/05/2009, amb el Club Esportiu Talamanca, relatiu a la finca urbana 
núm.459 inscrita al Registre de la Propietat de Manresa 

 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 
“Antecedents 
 
I.-  El 29 de juliol de 1992 l’Ajuntament de Talamanca va acceptar la donació 

feta al seu favor per la societat “Promociones Talamanca, SA” de la finca on hi 

havien les instal·lacions  esportives que els socis d’aquesta entitat van crear al 

seu càrrec, en concret, una piscina de mides olímpiques amb uns vestidors, un 

camp de futbol i dues pistes de tenis-pales. 

 

II.- La donació estava condicionada a mantenir per sempre més dita finca com 

a zona esportiva del municipi, a que l’Ajuntament es fes càrrec de les despeses 

notarials i registrals de tots els canvis a realitzar i, finalment, a atorgar un 

contracte d’arrendament de gestió de dites instal·lacions a favor del Club 

Esportiu Talamanca durant 16 anys prorrogable per 16 anys més. 

 

III.-  Les condicions de la donació s’han acomplert totes elles a data d’avui: en 

el seu dia es va fer el pagament de totes les despeses notarials i registrals, la 

finca esta qualificada urbanísticament com a equipaments esportius, i el 28 

d’octubre de 1992 es va atorgar el contracte d’arrendament amb el Club 

Esportiu Talamanca per la gestió de les instal·lacions, contracte prorrogat amb 

la signatura d’un nou contracte el 20 de maig de 2009. 

 

IV.- El contracte d’arrendament entre l’Ajuntament de Talamanca i el Club 

Esportiu Talamanca,  estableix al seu Pacte 8è que les quotes d’entrada com a 

soci al Club Esportiu Talamanca “no siguin gravoses ni excessives”. Aquestes 

quotes d’entrada per als nous socis que es mantenien per compensar en certa 

forma les aportacions fetes per els socis donants amb anterioritat per gaudir de 

les instal·lacions donades a l’Ajuntament. D’altra banda, aquesta quota 

d’entrada en els darrers quinze anys no ha patit cap increment i s’ha mantingut 

en la quantitat de 240 €, a pagar en diverses anualitats. 

 

V.- Malgrat les facilitats existents per el pagament d’aquesta quota d’entrada 

com a soci del Club Esportiu Talamanca, la quota per si mateixa no deixava de 

ser una càrrega econòmica més per el gaudi de les instal·lacions esportives del 

municipi. 

 

Per això, i després de diverses converses entre l’equip de govern d’aquest 

Ajuntament i la Junta Directiva del Club Esportiu Talamanca, l’Assemblea de 
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socis del Club Esportiu Talamanca, en data 1 de novembre de 2016, va acordar 

anul·lar o derogar la quota d’entrada com a soci al Club esportiu Talamanca, de 

forma que qualsevol persona que vulgui ésser soci no ha de pagar cap quota 

d’entrada i només haurà de fer front a la quota de manteniment de les 

instal·lacions que gestiona el Club Esportiu Talamanca. 

 

VI.- D’altra banda, el Pacte 16è de l’esmentat contracte d’arrendament 

estableix que, als efectes de mantenir aquest ús de les instal·lacions cedides, 

quan l’Ajuntament executi inversions per a la implantació de nous equipaments, 

el Club Esportiu Talamanca haurà de fer front al 10% del cost total d’aquestes 

inversions.  

 

Des de llavors, aquest tipus d’aportacions s’han materialitzat en dues ocasions: 

el 1993, quan l’Ajuntament va implantar la pista poliesportiva, i el 2007 quan 

l’Ajuntament va implantar un edifici de serveis de vestidor i d’altres. Ambdues 

aportacions econòmiques han estat adequadament amortitzades pel Club 

Esportiu Talamanca.  

 

VII.- La piscina va ser construïda l’any 1973 i hores d’ara patia uns greus 

defectes estructurals que feien inviable la seva utilització i, a més, la seva platja 

no estava adaptada a la reglamentació actual de piscines. Per tot això 

l’Ajuntament, com a titular de les instal·lacions cedides en el seu dia, va decidir 

sol·licitar un ajut a la Diputació de Barcelona per fer front a l’arranjament 

d’aquest defectes i adaptació a la normativa, inversió que està quantificada en 

155.000,00 €. 

 

VIII.- Que atenent a l’anterior, és a dir, a l’anul·lació i/o derogació de la quota 

d’entrada per adquirir la condició de soci del Club Esportiu Talamanca i al fet de 

l’elevat import de què s’ha de fer càrrec el Club Esportiu Talamanca per la 

inversió a executar,  

   
És per això que  es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
 
 
PRIMER.-  APROVAR l’Addenda al Contracte d’arrendament, de data 

20/05/2009, amb el Club Esportiu Talamanca, relatiu a la finca urbana nº459 

inscrita al Registre de la Propietat de Manresa, que transcrita de forma literal 

diu: 
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“ 
ADDENDA AL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE 20/05/09 – MODIFICACIÓ DE 

CLÀUSULES CONTRACTUALS 

 
 

A Talamanca a, ... de .............. de 20.... 
 

 
Davant meu, na ........................, Secretari/a Accidental de l’AJUNTAMENT DE 
TALAMANCA de Talamanca, compareixen: 
 
D’una part, na .........................................., major d’edat, veïna de Talamanca, amb DNI 
núm...... , qui actua, en la seva qualitat de Presidenta, en nom i representació del 
CLUB ESPORTIU TALAMANCA, amb domicili a efectes de notificacions a 
Talamanca, Zona Esportiva s/n i amb NIF núm. G-60564721. 
 
I d’altra part en JOSEP TARÍN CANALES, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Talamanca, constant-me les seves circumstàncies personals i, que actua en nom i 
representació de  l’AJUNTAMENT DE TALAMANCA, estant facultat per la Junta de 
Govern Local de data....... per l’atorgament del present document. 
 
Ambdues parts tenen la capacitat legal suficient per contractar i, en especial per a 
l’atorgament del present contracte i, en la representació que ostenten, 
 

MANIFESTEN 
 

I.-   Que l’Ajuntament de Talamanca és titular de la finca urbana núm.459 inscrita al 
Registre de la Propietat de Manresa, en virtut d’escriptura de cessió gratuïta 
condicionada atorgada en data 29/06/92 per la mercantil Promociones Talamanca, SA 
davant notari de Manresa Sr. Fco. Antonio Sánchez Sánchez (nº1691 de protocol) i en 
virtut de posterior formalització d’acceptació de dita cessió per part de l’Ajuntament, de 
data 29/07/92, finca on s’ubiquen els equipaments esportius (piscines i altres 
instal·lacions). 
 
II.- Que en virtut de les condicions establertes en dita cessió, en data 28/10/1992 
l’Ajuntament de Talamanca i el Club Esportiu Talamanca van subscriure contracte 
d’arrendament de la referida finca per termini de 16 anys, prorrogables 
automàticament per 16 anys més en cas de no produir-se denúncia per qualsevol de 
les parts amb una antelació mínima de 6 mesos.  
Igualment, complert el termini inicial, ambdues parts van atorgar en data 20/05/2009 
nou contracte d’arrendament per igual termini de 16 anys, prorrogable automàticament 
en 1 any més, si cap de les parts no el denuncia amb una antelació d’1 mes anterior a 
la seva finalització, i per un preu de 1.000 € anuals, mantenint la resta de condicions, a 
les quals ens remetem íntegrament per estalviar innecessàries reiteracions.  
 
III.-  Que, d’acord amb allò establert en el Pacte 8è del contracte, el Club Esportiu 
Talamanca s’obliga a preveure en el seu reglament intern de funcionament una 
fórmula d’accés a la condició de soci i/o d’usuari de les instal·lacions esportives 
objecte del present contracte d’arrendament “adequada a la realitat actual”, de forma 
que les quotes d’entrada no siguin excessivament costoses per a les persones que 
vulguin adquirir la condició de socis”, i per tal de garantir en tot moment l’equitat social. 
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IV.- Que, per tal de donar compliment a allò expressat en el referit Pacte VUITÈ, en 
data 1/11/16 l’assemblea general extraordinària de socis del Club Esportiu Talamanca, 
per unanimitat de tots els assistents, va prendre l’acord d’anular la quota d’entrada a 
fons perdut per accedir a la condició de soci (actualment per import de 240 € anuals 
amb pagament fraccionat) i adaptar en aquest sentit el seu Reglament de 
funcionament Intern. 
 
V.- Que, per altra banda, el Pacte DÈCIM SISÈ del contracte estableix, per als 
supòsits de realització d’inversions en les instal·lacions per part de l’Ajuntament de 
Talamanca, la obligatorietat per part de l’arrendatària d’assumir un mínim d’un 10% del 
cost de les obres en qualsevol cas i independentment de la fórmula de participació en 
les despeses acordada per les parts. 
 
 
VI.- Que, atenent a l’especial transcendència social de l’acord d’anul·lació de la quota 
d’entrada a fons perdut, que tendeix a una equiparació econòmica i social per a tots 
els veïns del municipi i, per tant, en compliment de la finalitat de preservar l’equitat 
social atenent al caràcter públic de les instal·lacions, considerant per altra banda la 
rellevància de preservar l’equilibri en les relacions entre les parts signants del 
contracte per al bon funcionament i gestió dels equipaments i atenent, per últim, a la 
situació dels comptes presentat per el Club Esportiu Talamanca, d’acord amb allò 
previngut en el Pacte SISÈ, les parts han estimat necessari procedir a la modificació 
del present contracte d’arrendament, d’acord amb els següents  
 

PACTES 
 

Primer.- Es modifica el Pacte VUITÈ quedant redactat de la forma següent: 
 
VUITÈ.- El “Club Esportiu Talamanca” es regirà internament a través del seu 
Reglament Intern de Funcionament, el qual s’adaptarà en tot moment al 
contingut dels acords aprovats vàlidament per els òrgans de l’entitat, reglament 
que, en qualsevol cas, haurà de garantir l’equitat social. L’Ajuntament de 
Talamanca vetllarà per al seu correcte compliment a través de les seves 
facultats d’inspecció. 
El reglament haurà de preveure una regulació que determini la fórmula d’accés 
a la condició de soci, així com les condicions d’accés per part dels usuaris no 
socis per al ús de les instal·lacions esportives, regulació que estarà 
encaminada també a la preservació del principi d’equitat a través de 
l’establiment de quotes per el bon funcionament i  manteniment de les 
instal·lacions que, d’acord amb la realitat social i la situació econòmica del 
Club, no siguin especialment gravoses.  
En aquest sentit, i per tal de garantir en tot moment un equilibri dels ingressos i 
despeses generades pel bon funcionament i manteniment de les instal·lacions, 
les quotes d’accés a la condició de soci, així com les quotes d’accés a les 
instal·lacions per part de persones usuàries no sòcies, seran revisades, si 
s’escau, i consensuades, anualment, amb l’Ajuntament de Talamanca.  
El reglament haurà de contemplar també un mecanisme d’accés a l’ús de les 
instal·lacions esportives, mitjançant conveni econòmic, per aquelles persones 
que temporalment estiguin allotjades a una residència hotelera i/o turística del 
municipi.   

 
Segon.- Es modifica el Pacte DÈCIM SISÈ quedant redactat de la forma següent: 
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DÉCIM SISÈ.-  Quant l’Ajuntament de Talamanca ho cregui adient i d’acord 
amb les seves disponibilitats pressupostàries realitzarà inversions en obres 
majors a la finca arrendada de millora i/o implantació de nous serveis o 
instal·lacions.  
L’execució per part de l’Ajuntament de Talamanca d’una obra de millora i/o 
implantació d’un nou servei l’eximirà durant almenys quatre anys el compliment 
del compromís establert en el Pacte anterior. 

  
Tercer.-  Es deroga i deixa sense efectes el contingut íntegre del Pacte DÈCIM SETÈ. 
 
Quart.- La resta de Pactes es mantenen vigents en la seva integritat i en tot allò que 
no contravingui el contingut de la present Addenda o la normativa que sigui d’aplicació. 
La present addenda quedarà incorporada com a part integrant del contracte 
d’arrendament de 20/05/09, a tots els efectes. 
 
 
I en prova de conformitat i acceptació, signem amb mi el present document al lloc i 
data a l’encapçalament indicats.  En dono fe. “ 

 
 
SEGON.- AUTORITZAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament la firma de 
l’esmentada Addenda al contracte d’arrendament de data 20/05/2009, així com 
de quants documents siguin necessaris per dotar d’eficàcia el present acord. 
 
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord al Club Esportiu Talamanca” 
 
 
4.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mura i 

l’Ajuntament de Talamanca per a les despeses de manteniment de l’espai 

de criança existent en el municipi de Mura 

 
S’aproven per unanimitat els següents acords: 
 
“Antecedents 

 
Fa gairebé 20 anys els ajuntaments de Mura i Talamanca van impulsar la 

redacció del Pla de Futur de Mura i Talamanca. Aquest era un document 

estratègic, de caràcter global, que incloïa una diagnosi dels dos municipis i 

apuntava una sèrie de mesures a desenvolupar, a mode de full de ruta, amb 

l’objectiu d’atraure població, estabilitzar l’existent i facilitar la promoció 

econòmica local per tal de garantir la viabilitat socioeconòmica i demogràfica 

dels pobles. 

 

Entre les mesures plantejades en aquell document inicial i en totes les seves 

revisions i actualitzacions posteriors hi havia la voluntat de tirar endavant un 

projecte educatiu que permetés que els infants dels dos municipis poguessin 
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escolaritzar-se en aquests mateixos municipis, evitant així l’obligació d’haver-se 

de desplaçar a Navarcles. 

 

En concret, l’Ajuntament de Mura va desenvolupar un projecte escolar que 

aquests darrers anys s’ha anat consolidant gràcies sobretot a l’arribada de 

nova població tant a Mura com a Talamanca. Aquest projecte inclou, també, el 

servei requerit per a nens i nenes menors de tres anys. 

 

Els darrers temps hi ha hagut a Talamanca l’arribada de diverses famílies amb 

infants en edat escolar i preescolar que han optat per utilitzar els serveis 

inclosos en el projecte educatiu existent a Mura, de manera que la col·laboració 

amb el funcionament d’aquests serveis s’ha plantejat com una possibilitat 

raonable i justificada. 

 

És per això que  es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
 
PRIMER.-  APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mura i 

l’Ajuntament de Talamanca per a les despeses de manteniment de l’espai de 

criança existent en el municipi de Mura, que transcrit de forma literal diu: 

 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MURA I 

L’AJUNTAMENT DE TALAMANCA PER A LES DESPESES DE MANTENIMENT DE 

L’ESPAI DE CRIANÇA EXISTENT EN EL MUNICIPI DE  MURA 

 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Ajuntament de Mura representat per l’alcalde Sr. Marti Perich Singla  
 
Ajuntament de Talamanca representat per l’alcalde Sr. Josep Tarin Canales 
 
Assistits ambdós per la secretària de cada ajuntament 
 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Mura pretén que els nens i nenes de primera infància puguin gaudir 
d’un espai i punt de trobada, que serveixi d’enllaç i fonament de l’Escola Vall de 
Néspola, tal i com es duia a terme en cursos anteriors, ja que  aquest  servei  es creu 
imprescindible per el  nostre municipi. 
 
Amb aquest objectiu es pretén evitar el despoblament i envelliment progressiu existent 
en el nostre municipi, i crear un vincle i enllaç entre els infants menors de 3 anys i 
l’Escola Vall de Néspola.  
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L’Ajuntament de Mura es fa càrrec dels costos de: calefacció, llum, neteja, aigua, 
telèfon i manteniment. 

 

Per part de l’Ajuntament de Mura s’ha cedit al gestor del servei un espai annex a les 
oficines municipals per poder fer efectiva la acollida a infants a partir de l’any i fins a la 
matriculació a P3. 
 
El ple de la corporació de l’Ajuntament de Mura, en sessió de data 25 de juliol 2017, va 
adoptar els següents acords: 

 
“PRIMER.- Aprovar el conveni per la acollida a infants a partir de l’any i fins la 
matriculació a P3, a signar entre l’Ajuntament de Mura i l’Associació el Planter de 
Néspola. 
 
SEGON.-  Cedir a l’Associació el Planter de Néspola l’espai assenyalat en el plànol 
que consta en el conveni per dur a terme les finalitats i termini  descrits en el mateix 
 

TERCER.-  Disposar que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar 

afectat al mateix fi, en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al 

patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’haurà d’estendre acta de constatació de la no 

destinació, que serà notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi efecte, i 

sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis 

causats i el del detriment experimentat pels béns. 

 

QUART.- Facultar l’alcalde a signar tots els documents necessaris per executar els 

acords anteriors 

 

CINQUE.- Nomenar  al Sr. Martí Perich i Singla I Josep Canals Palau  representants 

de l’ajuntament       ( comissió de seguiment )”  
 
El ple de la corporació de l’Ajuntament de Mura, en sessió de data 17 d’octubre de 
2017, va nomenar al Sr. Crisanto Lombera Tomàs representant de l’ajuntament 
(comissió de seguiment) per renúncia del Sr. Josep Canals Palau. 
 
Del veí municipi de Talamanca, en aquest espai de criança, assisteixen aquest any 
2017 tres nens. 
 
Es voluntat de l’Ajuntament de Talamanca poder col·laborar amb l’Ajuntament de 
Mura, a fer front de forma conjunta a les despeses dels costos de calefacció, llum, 
neteja, aigua, telèfon i manteniment. 
 
A tal efecte l’Ajuntament de Talamanca farà una aportació econòmica, amb una 
quantitat per infant que assisteixi a l’espai de criança del municipi de Mura, que es 
determinarà anualment. 

 
A la vista de tot l’exposat, ambdues parts, reconeixent-se mútuament la capacitat 
necessària per a l’atorgament del present Conveni, 

 
PACTEN: 
 
PRIMER.-  Objecte del Conveni: Compromís de finançament 
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En virtut del present conveni, l’Ajuntament de Talamanca es compromet a fer 
efectives, amb caràcter anual, a l’Ajuntament de Mura, diferents aportacions, segons 
es relaciona a continuació, per tal de fer front, conjuntament, a les despeses del local 
on es realitza l’activitat de l’espai de criança (en concret, respecte de les despeses de 
calefacció, llum, neteja, aigua ,telèfon i de manteniment). 
 
En concret, les aportacions i els límits establerts per a cadascuna d’elles, a les quals 
es compromet l’Ajuntament de Talamanca, seran les següents: 
 

- Per a l’exercici  2017, i de forma excepcional només per a aquest exercici, es 
realitzarà una aportació de SIS CENTS CINQUANTA EUROS (650,00 €). 
 

- Per a l’exercici 2018, es realitzarà una aportació de QUATRE-CENTS € anuals 
per nen, amb un màxim d’aportació de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00 €) 
per any. 
 

- Per als exercicis posteriors, els imports de les aportacions seran revisables, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de l’Ajuntament de Talamanca, 
si bé, en qualsevol cas, es mantindrà el límit màxim d’aportació anual de MIL 
CINC-CENTS EUROS (1.500,00 €). 

 
 
SEGON.-  Inclusió de representants de l’Ajuntament de Talamanca en la 
Comissió de Seguiment 
 
L’Ajuntament de Talamanca nomenarà dos representants que s’integraran en la 
Comissió de Seguiment, d’acord amb les finalitats i objectius detallats en el Conveni 
per la acollida a infants a partir de l’any i fins la matriculació a P3, a signat entre 
l’Ajuntament de Mura i l’Associació el Planter de Néspola. 

 
 
TERCER.- Compromís per part de l’Ajuntament de Mura: Justificació 
 
Per la seva part, l’Ajuntament de Mura presentarà a l’Ajuntament de Talamanca, amb 
caràcter anual, un resum detallat per mesos del nombre de nens que assisteixin 
d’aquest municipi per tal de justificar convenientment l’import corresponent a 
l’aportació a la qual s’obliga l’Ajuntament de Talamanca. 
 
 
QUART.- Durada 
 
El present conveni començarà a regir el dia de la seva signatura i tindrà una vigència 
de 4 anys. 
El conveni es podrà prorrogar, en el seu cas, d’acord amb allò establert en l’article 49 
h) de la Llei 40/2015, d’1 d’Octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
 
CINQUÈ.- Normativa aplicable 
 
El present Conveni es regirà per les disposicions contingudes en els articles 47 i 
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
En prova de conformitat es signa aquest conveni per duplicat exemplar. 
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Mura, XX de desembre de  2017 
 
 
L’alcalde                   L’alcalde 
Martí Perich Singla        Josep Tarín Canales                                                             
 
 
 
 
 
Secretària hab.                  Secretària acctal. 
Sílvia Falguera Grau                             Lídia Portí Purtí “ 
 

 
 
SEGON.- NOMENAR representants en la Comissió de Seguiment al Sr. Josep 
Tarín Canales i a la Sra. Maria Isabel Casas Sanahuja. 
 
 
TERCER.- AUTORITZAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament la firma de 
l’esmentat Conveni, així com de quants documents siguin necessaris per dotar 
d’eficàcia el present acord. 
 
 
QUART.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Mura” 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, es va aixecar la sessió a les 19:22 hores, 
certifico.  
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                                  LA SECRETÀRI A ACCTAL. 

 
 
 
 

Josep Tarín Canales                                                     Lídia Portí i Purtí 


