AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 24 DE FEBRER DEL 2020.
El Pla de Sant Tirs a vint-i-quatre de febrer del dos mil vint. Essent les vint hores, prèvia convocatòria a
l'efecte i sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, es reuneixen a la sala capitular l’Alcaldessa i Regidors
següents, per tal de celebrar sessió pública ordinària de primera convocatòria, assistits de la Secretària,
Lídia Ribó Aznar: Josefina Lladós Torrent, Andreu Marsà Viles, Neus Ramos Martín, Imma Salvadó
Caminal, Miquel Caminal Cerdà, Bernabé Fernández Hernando, Jordi Cadena Noves.
La Sra. Presidenta declara oberta la sessió.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Es dóna compte dels DECRETS DE L’ALCALDIA CONCEDINT PERMISOS D’OBRES:
2.1.- Julià Requena Cerdà, arranjament de façana i renovació de cuina i bany a Cal Magí d’Arfa. (decret 2
de 08.01.2020).
2.2.- Julià Requena Cerdà, substitució de part de forjat i coberta a Cal Magí d’Arfa (decret 3 de
08.01.2020).
2.3.- CONSPIME CERDAÑA SL, reparació de desperfectes a l’exterior de l’edifici de la Carretera C-14,
km 173, a Sant Pere Codinet (decret 4 de 08.01.2020).
2.4.- Josep Meya Marginet, construcció de cobert agrícola per la guarda de bestiar i farratge a la parcel·la
85 del polígon 2, al Pla de Sant Tirs. (decret 5 de 08.01.2020).
2.5.- David Bentanachs Bigordà, construcció de cobert agrícola – ramader a Cal Pujal de Les Bordes
d’Arfa (decret 6 de 10.01.2020).
2.6.- ECOGES SOSTENIBLE SL, finalització de construcció d’edifici plurifamiliar d’habitatges i
aparcaments al c) Lloc 14 A i B i c) Major 4A i 4B d’Adrall. (decret 7 de 17.01.2020)
2.7.- Miquel Vila Sala, connexions a les xarxes d’aigua i clavegueram de cal Gruel de Torà de Tost
(decret 11 de 22.01.2020)
2.8.- Diputació de Lleida, instal·lació de generació d’energia tèrmica amb biomassa a l’Ajuntament de
Ribera d’Urgellet, al Pla de Sant Tirs (decret 12 de 23.01.2020)
2.9.- Diputació de Lleida, instal·lació de generació d’energia tèrmica amb biomassa al CEIP “Arnau Mir, al
Pla de Sant Tirs (decret 13 de 23.01.2020).
2.10.- Dolors Fondevila Capdevila, rejuntar paret i repassar teulada al Camí dels Camps 4, era de cal
Xinell del Pla de Sant Tirs (decret 16 de 29.01.2020)
2.11.- Jordi Lladós Borró, canvi de xemeneia a la Ctra. de Lleida 8 del Pla de Sant Tirs. (decret 17 de
29.01.2020)
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2.12.- Joan Travé Iglesias, substitució de material de teulada per pissarra a la “casa vella” del Mas
d’Eroles d’Adrall (decret 18 de 29.01.2020).
2.13.- Montserrat Roquet Navarro, refer teulat i canviar bastiment de la barraca de l’hort de Cal Fusté, al c) Sant
Sebastià del Pla de Sant Tirs (decret 19 de 29.01.2020).
2.14.- Ramon Fierro Rugall, en representació de Granja Codinet SL, obertura de nou accés a Codinet

(decret 22 de 06.02.2020).
2.15.- Juan José Mejías Infante, prorroga de la llicència d'obres de 30.08.2017 per rehabilitació de coberta
d’edifici al c) la Torre 7 de La Parròquia d’Hortó. (decret 24 de 14.02.2020)
3.- PRESA DE RAÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA, que es transcriuen a continuació:
3.1.- ACCEPTACIÓ DE PRESSUPOST PER SINISTRE PER FUITA D’AIGUA AL C)
CASTELLGENÍS 2, D’ARFA
“DECRET 133/2019
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
Segons informe del tècnic municipal, el 23 d’agost del 2019 es va produir un sinistre d’aparició
d’humitats al garatge de l’edifici del c) Castellgenís núm. 2 d’Arfa, provocat per una fuita d’aigua de la
xarxa pública.
El dia 27 de setembre del 2019, la Sra. Gemma Altimir va presentar una sol·licitud de reparació dels
danys, amb un pressupost de 1.120,00 euros (IVA exclòs) de “Construcciones Ferreiro”.
El sinistre està sent gestionat per Ferrer y Ojeda Asociados, per la companyia d’assegurances Zurich.
Ferrer y Ojeda ha comunicat a l’Ajuntament que un cop verificats els danys per part dels seus serveis
tècnics, fan oferta per import de 700 euros, corresponents a repicar, morter i pintar el m ur malmès, no
efectuant el tabic addicional.
RESOLC:
ACCEPTAR l’oferta de 700 euros.
D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 17 de desembre del 2019. Segueix signatura”
3.2.- CANVI DE TITULAR I COMUNICACIÓ AMBIENTAL D’EXPLOTACIÓ RAMADERA “CAL
MAJORAL” DE LES BORDES D’ARFA
“DECRET 1/2020
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
En relació a la sol·licitud de Carme Majoral Isal, de 18 de desembre del 2019.
Atès l’informe favorable del tècnic municipal de 8 de gener del 2020, que es transcriu:
“ALBERT ARAJOL ALET, arquitecte 59.170-1, a petició de l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera
d’Urgellet, en relació a la COMUNICACIÓ AMBIENTAL amb reducció de capacitat, de 18 de desembre
del 2019 (entrada 906), de la Sra. CARME MAJORAL ISAL, D’ACTIVITAT DE RAMADERIA DE
VAQUÍ DE CARN EXTENSIVA, amb ús d’un aixopluc per a l’època hivernal, següent:
Denominació: CAL MAJORAL
Marca oficial: 615 DO
Capacitat:
Boví de carn femelles
35
Boví de carn mascles
1
Boví de carn reposició
6
Boví de carn cria
6
Bové de carn engreix
5
TOTAL
53
Emplaçament: Borda de Cal Majoral d’Arfa.
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Atès que s’ha aportat:
1.- Comunicació de canvi de titularitat presentada a l’Oficina Comarcal del D.A.R.P, signada per la
persona propietària i antiga persona titular, Pere Majora Isal, i per la nova persona titular, Carme
Majoral Isal.
2.- Declaració responsable signada per Carme Majoral Isal.
3.- Certificat de compliment amb els requisits legals i ambientals exigibles, signat per Montse Martínez
Gasa, enginyera agrònoma, col·legiada 1851.
4.- Memòria per al registre d’explotacions ramaderes. Subexplotacions bovines (Model DARP).
5.- Comunicació del Pla individual de Gestió de Dejeccions Ramaderes (Explotacions Ramaderes Annex
III).
6.- Sol·licitud d’inscripció o modificació al Registre d’explotacions/subexplotacions ramaderes subjectes
a autorització (Model DARP)
INFORMO:
Que es pot donar l’ASSABENTAT a CARME MAJORAL ISAL del CANVI DE TITULARITAT de
l’explotació ramadera CAL MAJORAL 615DO, i de la COMUNICACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTIVITAT
RAMADERA DE VAQUÍ DE CARN EXTENSIVA.
El Pla de Sant Tirs, 8 de gener del 2020.”
HE RESOLT: DONAR L’ASSABENTAT a CARME MAJORAL ISAL pel CANVI DE TITULARITAT
de l’explotació ramadera CAL MAJORAL 615DO, i de la COMUNICACIÓ AMBIENTAL DE
L’ACTIVITAT RAMADERA DE VAQUÍ DE CARN EXTENSIVA.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la propera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 8 de gener del 2020. Segueix signatura”
3.3.- ADJUDICACIÓ DE L’OBRA PER FER RASA PER SEMÀFOR A LA C-14 AL PLA DE SANT
TIRS
DECRET 8/2020
“Vist l’expedient per la contractació de l’obra, i vistos els informes emesos al respecte.
RESOLC:
PRIMER.- Adjudicar la contractació de l’obra “RASA PER SEMÀFOR A LA C-14 AL PLA DE SANT
TIRS”, per import de 3.496,00,-€ IVA inclòs, a TRANSPORTS I EXCAVACIONS MEYA SL, amb
càrrec a la partida 1532/210 del pressupost del 2020.
SEGON.- El termini d’execució de les referides obres és d’un mes.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a l’interessat.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri. El Pla de Sant Tirs, 17 de
gener del 2020. L'alcaldessa, Josefina Lladós Torrent”
3.4.- AUTORITZACIÓ PER FER LLENYA AL COMUNAL DEL PLA
“DECRET 9/2020
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
HE RESOLT
Autoritzar el Sr. Pere López Arias a treure fins a un màxim de 3000 kg de llenya de la finca del polígon 2,
parcel·la 281, “Torrent”, per a ús propi, comunal del Pla de Sant Tirs.
Comunicar al sol·licitant que abans de l’aprofitament haurà de presentar aquesta autorització a l’oficina
del DARP de La Seu d’Urgell.
Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement.
El Pla de Sant Tirs, 20 de gener del 2020. Segueix signatura”
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3.5.- APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “ESTABILITZACIÓ DELS
TALUSSOS 7 I 11 DE L’ACCÉS A TORÀ DE TOST”
“DECRET NÚM. 10/2020, de 20 de gener del 2020, que aprova el Pla de Seguretat i Salut de l’obra
“Estabilització dels talussos 7 i 11 de l’accés a Torà de Tost”.
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
Vist el Document de Gestió Preventiva, redactat per Jordi Dalmau Vilimelis i signat el dia 17 de gener del
2020 per l’empresa adjudicatària de l’execució de l’obra, SOLUTIOMA S.L.
Vist l’informe favorable de Joan Gurrera i Lluch, enginyer de camins, canals i ports, com a coordinador
de seguretat i salut de l’obra, de 20 de gener del 2020.
En virtut de les facultats que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local, i disposicions concordants en la matèria,
RESOLC:
APROVAR el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista de l’obra “Estabilització dels talussos 7 i
11 de l’accés a Torà de Tost”.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri, per la
seva ratificació.
El Pla de Sant Tirs, 20 de gener del 2020. Segueix signatura”
3.6.- RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE PAGAMENTS
DECRET 14 /2020
Es dóna compte de la Resolució d’Alcaldia de 23 de gener del 2019 d’aprovació de pagaments per un
import total de 55.380,33.-€
3.7.- BAIXA PER INCLUSIÓ INDEGUDA AL PADRÓ D’HABITANTS
DECRET 15/2020
Vist el que estableix l’article 72 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals
Fent us de les facultats que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985 i demés legislació vigent,
HE RESOLT
Primer.- Incoar expedient de Baixa per inclusió indeguda del Padró d’habitants de Ribera d’Urgellet, per
incompliment dels requisits establerts a l’art.54 de l’esmentat Reglament de Població, de les persones a
qui corresponen les següents identificacions:
Passaport/Targeta residència/altres documents
071988599ZZ2
X8539389H
Y2377262L
Y1399184Q
Segon: Notificar aquesta Resolució als interessats i establir un termini d’audiència de 15 dies per tal que
puguin aportar les al·legacions o documents que estimin pertinents.
Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució en el pròxim Ple.
El Pla de Sant Tirs, 23 de gener del 2020. L’alcaldessa, Josefina Lladós Torrent”
3.8.- CANVI DE TITULAR I COMUNICACIÓ AMBIENTAL D’EXPLOTACIÓ RAMADERA “CAL
MAJORAL” DE LES BORDES D’ARFA
“DECRET 20/2020 (que substitueix el decret 1/2020)
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
En relació a la sol·licitud de Carme Majoral Isal, de 27 de gener del 2020.
Atès l’informe favorable del tècnic municipal de 29 de gener del 2020, que es transcriu:
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“ALBERT ARAJOL ALET, arquitecte 59.170-1, a petició de l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera
d’Urgellet, en relació a la COMUNICACIÓ AMBIENTAL, amb reducció de capacitat, de 27 de gener del
2020 (entrada 61), de la Sra. CARME MAJORAL ISAL, D’ACTIVITAT DE RAMADERIA DE VAQUÍ DE
CARN EXTENSIVA, amb ús d’un aixopluc per a l’època hivernal, següent:
Denominació: CAL MAJORAL
Marca oficial: 615 DO
Capacitat:
Boví de carn femelles
35
Boví de carn mascles
1
Boví de carn reposició
6
Boví de carn cria
6
Bové de carn engreix
5
TOTAL
53
Emplaçament: Borda de Cal Majoral d’Arfa.
Atès que s’ha aportat:
1.- Comunicació de canvi de titularitat presentada a l’Oficina Comarcal del D.A.R.P, signada per la
persona propietària i antiga persona titular, Pere Majora Isal, i per la nova persona titular, Carme
Majoral Isal.
2.- Declaració responsable signada per Carme Majoral Isal.
3.- Certificat de compliment amb els requisits legals i ambientals exigibles, signat per Montse Martínez
Gasa, enginyera agrònoma, col·legiada 1851.
4.- Memòria per al registre d’explotacions ramaderes. Subexplotacions bovines (Model DARP).
5.- Comunicació del Pla individual de Gestió de Dejeccions Ramaderes (Explotacions Ramaderes Annex
III).
6.- Sol·licitud d’inscripció o modificació al Registre d’explotacions/subexplotacions ramaderes subjectes
a autorització (Model DARP)
INFORMO:
Que es pot donar l’ASSABENTAT a CARME MAJORAL ISAL del CANVI DE TITULARITAT de
l’explotació ramadera CAL MAJORAL 615DO, i de la COMUNICACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTIVITAT
RAMADERA DE VAQUÍ DE CARN EXTENSIVA.
Que aquest informe substitueix el de dia 8 de gener del 2020.
El Pla de Sant Tirs, 29 de gener del 2020.”
HE RESOLT:
DONAR L’ASSABENTAT a CARME MAJORAL ISAL pel CANVI DE TITULARITAT de l’explotació
ramadera CAL MAJORAL 615DO, i de la COMUNICACIÓ AMBIENTAL DE L’ACTIVITAT
RAMADERA DE VAQUÍ DE CARN EXTENSIVA.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la propera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 29 de gener del 2020. Signat: Josefina Lladós Torrent”
3.9.- RECTIFICACIÓ DEL DECRET 29/2017, CAPACITAT DE L’EXPLOTACIÓ DE CAL MANOLO
D’ADRALL
“DECRET 21/2020
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet
Atès que per Decret 29/2017 de 29 de març, es va donar a Xavier Bullich Hereter l’assabentat a CAL
MANOLO SCP, per l’activitat d’explotació de vaques de llet, amb reposició i recria.
Atès que segons ens ha informat el tècnic redactor de la documentació tècnica, Sr. Ignasi Estany, hi ha
una errada en la capacitat de l’explotació, la qual cosa s’ha comprovat.
Atès que al Decret esmentat, on hi deia 100 vaques de llet hi havia de dir 108 vaques de llet.

-5-

HE RESOLT:
Comunicar Al Sr. Xavier Bullich Hereter que QUEDA RECTIFICADA LA CAPACITAT de l’explotació
de la següent manera:
Denominació: CAL MANOLO, SCP
Marca oficial: 6150EU
Emplaçament: Cal Manolo d’Adrall.
Capacitat:
vaques de llet
108
vaques de recria
30
vaques de cria
38
toros
1
D`aquesta resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 30 de gener del 2020. Segueix signatura”
3.10.- RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE PAGAMENTS
DECRET 23 /2020
Es dóna compte de la Resolució d’Alcaldia de 7 de febrer del 2020 d’aprovació de pagaments per un
import total de 61.340,97,-€
3.11.- APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’AIGUA 2019
“DECRET 25/2020
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet
HE RESOLT:
Aprovar el padró fiscal següent:
Padró de la taxa de subministrament d’aigua potable de l’any 2019.
Que s’exposi al públic als taulers municipals, a l’etauler, i al Butlletí Oficial de la Província durant el
termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP, termini en que els
interessats podran formular les reclamacions que considerin oportunes.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la propera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 17 de febrer del 2020. Segueix signatura”
3.12.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA d’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE TOST
DEL PLA DE SANT TIRS.
“DECRET 26/2020 D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA d’ARRANJAMENT DEL
CAMÍ DE TOST DEL PLA DE SANT TIRS.
Vist l’expedient per la contractació de l’obra, i vistos els informes emesos al respecte.
RESOLC:
PRIMER.- Adjudicar la contractació de l’obra d’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE TOST DEL PLA DE
SANT TIRS, per import de 3.025,00,-€ IVA inclòs, a TRANSPORTS I EXCAVACIONS MEYA SL,
amb càrrec a la partida 454/2010 del pressupost del 2020.
SEGON.- El termini d’execució de les referides obres és d’un mes.
TERCER.- Notificar aquesta Resolució a l’interessat.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 18 de febrer del 2020. L'alcaldessa, Josefina Lladós Torrent”
3.13.- AUTORITZACIÓ PER FER LLENYA AL COMUNAL DEL PLA
“DECRET 27/2020
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
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HE RESOLT
Autoritzar el Sr. Francisco Viudez Pérez a treure fins a un màxim de 3000 kg de llenya de la finca del
polígon 2, parcel·la 46, “Ubachs”, per a ús propi, comunal del Pla de Sant Tirs.
Comunicar al sol·licitant que abans de l’aprofitament haurà de presentar aquesta autorització a l’oficina
del DARP de La Seu d’Urgell.
Donar compte d’aquest Decret al proper Ple per la seva ratificació i el seu coneixement.
El Pla de Sant Tirs, 18 de febrer del 2020. Segueix signatura”
4.- APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’AIGUA
“El dia 29 d’octubre del 2018, la Corporació Municipal va aprovar un conveni amb el Consell Comarcal
de l’Alt Urgell, per encarregar la redacció del Pla Director de l’Aigua, amb cofinançament de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
El Pla Director de l’Aigua del municipi de Ribera d’Urgellet ha estat elaborat per l’empresa ECOSTUDI.
S’acorda, per unanimitat:
Aprovar el Pla Director de l’Aigua de Ribera d’Urgellet.
Trametre certificació d’aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell”.
5.- Aprovació de pagaments per un total de 32.422,27,- €
6.- Informacions de l’equip de govern i precs i preguntes.
L’alcaldessa informa que avui ha començat un projecte d’espai jove a Ribera d’Urgellet, amb la
col·laboració de l’Oficina Jove, l’Educador Social, i el Sr. Xavi Marsà, que ha estat molts anys al
capdavant dels Casals de Ribera d’Urgellet. Es tracta d’un projecte destinat a joves d’entre 12 i 17 anys,
que combinarà l’art, el lleure i l’educació. Avui han acudit a la primera trobada una quinzena de nois i
noies, i el Sr. David Segura, artista de grafitis i murals, ja que el primer que s’ha pensat fer és un mural al
“frontón” de la plaça del Pla de Sant Tirs.
El Sr. Caminal exposa que a “la Costeta” d’Arfa el terreny està cedint, i que convindria encarregar un
estudi geològic per poder començar a intervenir-hi.
L’alcaldessa informa que, atès que al Camí de les Bordes de La Parròquia hi ha una zona en bastant mal
estat (segons el Sr. Jordi Cadena, a uns 20 metres aproximadament d’on el Meya va fer obres no fa gaire),
aquest dimecres dia 26 de febrer, el tècnic municipal ho anirà a mirar per veure de quina manera s’hi pot
actuar. El Sr. Cadena s’ofereix a acompanyar-lo.
A petició del Sr. Cadena, l’alcaldessa informa que dies enrere es va fer arribar a la Subdelegació del
Govern d’Espanya a Lleida, a través del Consell Comarcal, una relació dels desperfectes provocats per la
“borrasca Glòria”. Això tenia per finalitat que el Delegat del Govern pugues presentar al Consell de
Ministres una valoració, però en cap moment van dir que hi hagués una línia de subvencions oberta. Si
que a nivell de Generalitat, es va obrir una convocatòria per demanar ajuts, abans del 28 de febrer, i s’ha
demanat subvenció per reparar el camí que s’ha esfondrat passat el camí del cementiri del Pla. “S’ha
demanat el 100% de subvenció, que ja se sap que no se’ns donarà, però al pressupost d’aquest any no
tenim diners per arreglar tot el que s’ha fet malbé amb aquest borrasca. L’única possibilitat que tenim de
poder anar fent algo ja aquest any, és el pla d’obres que treurà la Diputació cap a l’estiu, i que en
principi hi haurà diners per invertir en camins, llavors s’hauran de prioritzar els camins , perquè no es
podrà fet tot”.
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El Sr. Cadena pregunta si les obres que s’han fet al pla de Garbes d’Adrall les ha pagat l’Ajuntament o els
veïns. Respon l’alcaldessa que és part d’una obra subvencionada pel Pla de Dinamització Local de la
Diputació, “Millora de vies públiques d’Arfa, Adrall, La Parròquia i el Pla”.
El Sr. Berna Fernández explica que ha demanat pressupost per posar a la rotonda d’Adrall algun rètol
amb lletres similars a les que s’ha posat a Castellciutat i a l’entrada de La Seu d’Urgell. Quan tingui els
pressupostos de vaires alternatives, les presentarà.
El Sr. Caminal exposa, en relació al tema de la “borrasca Glòria”, que des del Govern de l’Estat s’ha
donat preferència a la part de Tarragona, i que per la resta de Catalunya va a un altre ritme no tant urgent,
però que es contempla la possibilitat de poder actuar. Des del seu grup hi estan treballant.
Sense més assumpte que tractar s’aixeca la sessió a les 20:20 hores, de la qual s’estén la present acta que
jo, la Secretària, certifico.
L'Alcaldessa
Josefina Lladós Torrent

La Secretària
Lídia Ribó Aznar
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